
1. Správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky

1. 1. Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia
v roku 2006
1. 1. 1.  Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly

          Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) malo v roku 2006 vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 6 rozpočtových organizácií (a aparát ministerstva) a  28
príspevkových organizácií.  Činnosť týchto organizácií  bola v roku 2006 zameraná takto:

Divadlá a divadelná činnosť

V uplynulom roku  naštudovali divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva spolu 29
nových titulov (o tri menej ako v roku 2005), odohrali na domácich scénach a na scénach na
Slovensku spolu 1 364 predstavení. V porovnaní s rokom 2005, keď odohrali všetky uvedené
divadlá spolu 1411 predstavení, klesol počet  odohraných predstavení o 47. V zahraničí  odohrali
spolu 103 predstavení (o 48 viac ako v r. 2005).  Tento výrazný nárast počtu predstavení
uvedených v zahraničí nastal z dôvodu dlhodobého hosťovania baletného súboru v Prahe na
Krížikovej Fontáne, kde uviedol dovedna 44 predstavení. Predstavenia videlo spolu 506 697
divákov (o 30 668 viac ako v roku 2005).

Slovenské národné divadlo (ďalej len SND)
uviedlo v roku 2006 spolu 13 premiér (15v roku 2005 ), z toho štyri operné, dve baletné  a sedem
činoherných.  Umelecké súbory SND odohrali 702 predstavení (o 37 predstavení viac ako v roku
2005) z toho 671 na domácej scéne, 8 na iných scénach v SR a 23 v zahraničí pre 248 643
divákov.
Opera SND uviedla v minulom roku 4 premiéry: Pucciniho Turandot, Mozartovu Figarovu
svadbu, Mascagniho Sedliacku česť a Leoncavallových Komediantov (uvádza sa ako dvojtitul)
a v závere roka opernú rozprávku Tibora Freša Martin a slnko, určenú pre detského diváka.
S orchestrom opery spolupracovalo jedenásť dirigentov (medzi nimi sa pod zvlášť výrazné
kreácie podpísali dirigenti Kovács, Dohnányi a Lenárd). Opera SND  pripravila 2. ročník
Medzinárodného festivalu hudobného divadla. Popri domácich súboroch Opery SND na ňom
účinkovali hosťujúce súbory zo zahraničia: Neue Oper Wien a opera pražského Národného
divadla.  Opera SND bola tiež spoluorganizátorom BHS.
Balet SND uviedol v roku 2006 dva tituly: Sen noci svätojánskej (Peter Zagar ) v choreografii
a réžii E. Freya a Don Juan (Mirko Krajči) v choreografii a réžii Igora Holováča.
Dominantou uplynulého obdobia boli uvedenia pôvodných baletných diel na scéne SND so
zámerom rozšíriť repertoár o kvalitné, divácky zaujímavé baletné predstavenia. Ďalšou prioritou
bolo personálne posilnenie súboru nasezónu 2006/2007 v súvislosti s prechodom divadla do
novej budovy SND. Ďalej pokračovala spolupráca s partnerskými divadlami formou hosťovania
sólistov. Cenu Philip Morris Kvet baletu za rok 2005 získal v januári 2006 ako najlepší baletný
interpret v odbore klasického a neoklasického tanca sólista Baletu SND A. Kremz a titul
najvýraznejší talent K. Bittererová, sólistka a zároveň členka  zboru Baletu SND.
Činohra SND uviedla  v   roku  2006  na  svojich  dvoch  scénach  7  titulov.   V  Divadle  P.  O.
Hviezdoslava Stratégie a rozmary (P. de Marivaux), Cudzia žena a muž pod posteľou (F. M.
Dostojevskij/Strnisko/Pavlac), Popol a Vášeň (Ch.  Hampton).  Na  Malej  scéne  tituly Posledná
cigara (B.  Ahlfors), Manon Lescaut (V.  Nezval/Ľ. Feldek), Valčík náhody  (V. Haim),
Vykúpenie  (N. LaBute).
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Pôvodný dramaturgický plán činohry sa musel v priebehu roka 2006 niekoľkokrát zmeniť
v súvislosti s pôvodne plánovaným septembrovým otvorením divadla.
Okrem vlastnej dramaturgie činohra participovala na projekte uvedenia inscenácie víťaznej hry 6.
ročníka súťaže Dráma (J. Bodnárová Hodiny orientálneho tanca). SND je spoluvyhlasovateľom
súťaže o najlepší pôvodný dramatický text Dráma, spoluorganizátorom festivalu Nová dráma,
ktorého 2. ročník sa uskutočnil aj v priestoroch SND.
Herci a spolutvorcovia inscenácií boli nominovaní a odmenení cenami na viacerých festivaloch
(napr. T. Pauhofová za postavu Manon získala ocenenie Dosky 2006 za najlepší ženský herecký
výkon sezóny 2005 – 2006, s inscenáciou Posledná cigara získal súbor Hlavnú cenu na
divadelnom festivale To najlepšie zo slovenského humoru v Mladej Boleslavi, činohra úspešne
reprezentovala SR na festivale vo francúzskom meste Nice).

Divadlo Nová scéna (ďalej len DNS)
Profilácia DNS so zameraním na muzikál a divácky príťažlivé hudobno-tanečné diela sa v roku
2006 nezmenila. Divadlo uviedlo dve premiéry – muzikály Hello Dolly v réžii M. Lasicu a
Neberte nám princeznú v réžii a choreografii J. Ďurovčíka. V sledovanom období odohralo
Divadlo Nová scéna na domácej scéne spolu 197 predstavení (o 27 menej ako v roku 2005),
v dôsledku čoho poklesol aj počet návštevníkov v jeho vlastných priestoroch (z 99 906 na
97 484), mimo vlastnej scény odohralo divadlo tri predstavenia na Slovensku.

Štátna opera Banská Bystrica (ďalej len ŠO BB)
uviedla v roku 2006 šesť nových titulov, odohrala na domácej scéne 119 predstavení (z toho 19
koncertov). V zahraničí odohrala 11 predstavení (o 6 menej ako v roku 2005). Predstavenia
videlo celkove 38 126  divákov, o 7 070 divákov viac v porovnaní s rokom 2005.
ŠO BB naštudovala v roku 2006 spolu šesť titulov. Štyri operné tituly: Werther (J. Massenet)
v réžii M. Fischera, Záhradníčka z lásky (W. A. Mozart) v naštudovaní I. Bullu (uvedená v rámci
festivalu Zámocké hry zvolenské), Trubadúr (G.  Verdi)  v  réžii  P.  Smolíka  a  koncertné
spracovaie opery G. Verdiho Alzira (tiež v rámci festivalu Zámocké hry zvolenské) v naštudovaní
M. Vacha. Na záver roka tradične uviedlo divadlo operetu Netopier (J.  Strauss)  v  režijnom
naštudovaní režisérky J. Andělovej - Pletichovej z ČR.
ŠO BB pripravila v roku 2006 aj titul pre detského diváka – slovenský muzikál V. Patejdla
Snehulienka a 7 pretekárov. Uviedla mimoriadnu premiéru tanečno-dramatického diela s názvom
Ako sa robí tanec, ktoré pripravila ako vzdelávacie podujatie pre deti a mládež. Popri scénických
dielach umelecký súbor realizoval pravidelné koncertné podujatia, častokrát s významnými
hosťami domácej i zahraničnej kultúry. ŠO BB usporiadala dva hudobné festivaly: letný operný
festival Zámocké hry zvolenské  a jesenný viacžánrový festival Banskobystrické hudobné dni.
Hosťovala v Opave v Českej republike a v Japonsku.

Štátne divadlo Košice (ďalej len ŠD KE)
pripravilo v roku 2006 spolu osem premiér (o 3 menej ako v roku 2005) z toho štyri premiéry
súbor činohry, jednu súbor baletu a 3 premiéry operný súbor. V roku odohrali všetky súbory
spolu na domácej scéne 377 predstavení, na iných scénach na Slovensku 11 predstavení
a v zahraničí odohrali spolu 69 predstavení. Celkovo odohralo v roku 2006 ŠD KE 457
predstavení, čo je o 75 predstavení viac ako v roku 2005. V roku 2006 nastal výrazný trojnásobný
nárast počtu predstavení uvedených v zahraničí z dôvodu dlhodobého hosťovania baletného
súboru v Prahe na Krížikovej Fontáne, kde v letných mesiacoch uviedol dovedna 44 moderných
tanečných aj klasických baletných inscenácií. Predstavenia Štátneho divadla Košice videlo spolu
122 444 divákov na Slovensku i v zahraničí (o 44 786 viac ako v roku 2005).
Baletný súbor pripravil v roku 2006 jednu premiéru inscenácie Romeo a Júlia podľa klasického
spracovania W. Shakespeara. Koncepcia tohto titulu v renesančnej podobe zaznamenala veľký
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úspech u odbornej kritiky i u divákov. Kostýmový výtvarník A. Sukhanov  a režisér O. Šoth boli
nominovaní na cenu divadelné Dosky 2006. Hlavnú cenu Literárneho fondu 2006 L. Vasylyeva
za postavu Júlie, výročnú cenu Literárneho Fondu za sólistický výkon Romea M. Sklyar
a výročnú cenu Literárneho fondu 2006 za réžiu Ondrej Šoth.
Mimoriadne veľký priestor mal súbor v roku 2006 aj na prezentáciu tvorby v zahraničí (napr. na
Medzinárodnej baletnej súťaži Sergeja Lyfara v Kyjeve, v rámci Dní slovenskej kultúry
v Sarajeve, prezentácia v Bruseli pred členmi Európskeho parlamentu a európskych regionálnych
samospráv, na festivale Petra Dvorského v českých Jaroměřiciach nad Rokytnou ako aj na
medzinárodnom hudobno-tanečnom festivale v Prahe na Krížikovej Fontáne, s inscenáciou
Romeo a Júlia otváral súbor spoločný projekt ŠD Košice a Nemzeti Színház v Miškolci
(Maďarsko), ktorý sa realizuje z fondov EÚ, ERDF (spolupráca INTEREG III).
Operný súbor–s príchodom P. Dvorského nastali v opernom súbore určité zmeny, kládol sa
dôraz najmä na obsadzovanie sólistov do titulných úloh, ako aj častejšie pozývanie
mimokošických spevákov z domácich i zahraničných operných domov. V dramaturgickom pláne
sa objavili dva nové významné operné tituly – Rusalka A. Dvořáka v réžii Z. Trošku, La Bohéme
G. Pucciniho v réžii Zuzany Lackovej a Čarovnú flautu W. A. Mozarta v réžii A. Hlinkovej.
V roku 2006 hosťoval operný súbor v poľskom mestečku Nowy Sacz a v Prešove,
vo festivalovom maďarskom meste Šopron a v Miškolci (v rámci medzinárodného projektu
INTEREG III).
Činoherný súbor  realizoval štyri nové tituly: Tri sestry (A. P. Čechov) v réžii Michala
Vajdičku, Chrobák v hlave (G. Feydeau) v réžii K. Spišáka, Slečna Júlia (A. Strinberg) a Všetko
o mužoch (M. Gavran)  v réžii interného režiséra D. Bajina.
Činoherný súbor úspešne reprezentoval Štátne divadlo na festivaloch na Slovensku (festival Nová
dráma v Bratislave, Dotyky a spojenia v Martine, Akademický Prešov) a v zahraničí – Báčsky
Petrovec (Srbsko) a BM Duna Palota Budapešť.

Divadelný ústav (ďalej len DÚ)
je celoslovenskou špecializovanou inštitúciou, plní úlohy v oblasti dokumentačnej činnosti,
mapovania a  výskumu profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku od vzniku prvej
profesionálnej divadelnej scény v roku 1920 až po súčasnosť. V marci 2006 získal DÚ status
múzea Divadelného ústavu, ktorý je registrovaný v Registri múzeí a galérii ministerstva kultúry.
Dokumentačné fondy DÚ sa v roku 2006 rozšírili o 1 978 spravodajských jednotiek. V rámci
archívnych fondov a zbierok bol založený fond inscenačných textov, prebiehalo odborné
archívne spracovanie osobného fondu Š. Munka, Márie Markovičovej. V rámci akvizičných
nákupov sa zbierka rozšírila napr. o dokumentačné materiály z činnosti slovenských
profesionálnych a najmä ochotníckych divadelníkov, o materiály z umeleckej činnosti
zakladateľskej osobnosti slovenskej opery Heleny Bartošovej, o zbierku fotografií z rodinného
archívu Márie Markovičovej, o návrhy a iné materiály z tvorby slovenského scénografa Bořivoja
Slavíka, o dokumentačné a archívne materiály z osobného archívu a pozostalosti sólistky opery
SND Zity Frešovej – Hudcovej, ako aj o mimoriadne vzácnu gramofónovú nahrávku Zacharovej
inscenácie Rok na dedine (folklórny materiál) z roku 1948. Knižničný fond sa rozrástol o 401
knižných jednotiek, fond videotéky o 106 jednotiek, fond multimediálnych CD a DVD nosičov
o 235 nosičov, zbierky galerijnej a muzeálnej hodnoty sa rozšírili v roku 2006 spolu o 610
zbierok. V roku 2006 DÚ pristúpil k digitalizácii vybraných 3000 ks vzácnych historických
fotografií a realizoval prepis videozáznamov 68 slovenských inscenácií na DVD nosiče.
Informačný systém IS THEATRE.SK sa skladá z dvoch informačných podsystémov: THEISA
a THEISYDO (pôvodne databázový a rešeršný systém Win/ISIS). V informačnom systéme IS
Theatre sa vykonalo v roku 2006 v podsystéme THEISA spolu 15 101 zápisov, v databázovom
a rešeršnom podsystéme Theysido (predtým Win/ISIS) pribudlo 5 023 záznamov.
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DÚ vydal 14 edičných titulov, zrealizoval spolu 28 výstav na Slovensku a v zahraničí. V rámci
spolupráce s partnerskými divadelnými ústavmi a múzeami v zahraničí zrealizoval DÚ na
Slovensku i v zahraničí niekoľko významných podujatí (napr. festival Stredoeurópsky divadelný
kolotoč vo Viedni, seminár Európska dielňa prekladu, viacročný projekt Divadelná architektúra
v stredoeurópskom priestore a pod.).
V roku 2006  pokračoval DÚ v prezentácii súčasnej slovenskej a zahraničnej drámy formou
inscenovaných čítaní, prednášok, seminárov,  v Štúdiu 12 sa realizovali premiéry a reprízy
divadelných projektov v spolupráci s občianskymi združeniami, v spolupráci s Asociáciou
súčasného divadla, SND, Divadlom Astorka-Korzo ´90 pripravil  2. ročník prehliadky inscenácii
súčasnej slovenskej a svetovej drámy pod názvom Nová dráma/New drama.
Kultúrny kontaktný bod – v rámci propagačných materiálov vydal KKB okrem elektronického
letáku newsletter v roku 2006 aj profilovú publikáciu – informačnú brožúru s názvom Europa
Nostra. KKB zorganizoval v Bratislave medzinárodnú konferenciu Princíp   arm´s Lenght –
nepolitické spravovanie kultúry?, v Piešťanoch medzinárodný seminár Mediálna gramotnosť
a niekoľko informačných seminárov. V roku 2006 začalo realizovať  KKB veľký projekt Kultúra
2000 očami slovenských operátorov, ktorý bude pokračovať aj v roku 2007.
Centrum pre komunitné divadlo – Divadlo z Pasáže vykonáva komunitnú divadelnú činnosť
a s ňou súvisiace umelecké a kultúrne aktivity smerujúce k znevýhodneným skupinám
obyvateľstva. V roku 2006 realizovalo Centrum  niekoľko významných vzdelávacích aktivít,
prednášky, semináre a prezentácie práce občianskych združení so sociálno-artterapeutickým
zameraním  a workshopov. Divadlo z Pasáže zrealizovalo premiéru autorskej inscenácie Nebíčko
a reprízy predstavení z repertoára na Slovensku i v zahraničí. Zabezpečuje a koordinuje
budovanie centrálnej databázy informácií o komunitnom umení na Slovensku s dôrazom na
divadelné umenie.

Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory

Umelecké organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry uskutočnili  spolu 610
koncertov a predstavení, z toho 156 v zahraničí.  Do pôsobnosti ministerstva prináleží aj
Hudobné centrum ako odborné pracovisko v oblasti hudby, ktoré organizačne zabezpečilo 496
podujatí a akcií. Obsahovou dominantou roku 2006 bol Rok slovenskej hudby vyhlásený
ministerstvom kultúry na podnet Hudobného centra.

Hudobné centrum (ďalej len HC)
vykonávalo svoju činnosť odborného informačno-servisného a metodického pracoviska
s vlastnou edičnou a organizačnou činnosťou v oblasti hudobnej kultúry. Dominantou činnosti
roku 2006 bol Rok slovenskej hudby, ktorý na podnet Hudobného centra vyhlásilo ministerstvo.
V rámci RSH sa uskutočnilo viacero koncertných podujatí doma i v zahraničí (spolu 67), boli
vydané zvukové nosiče a neperiodické publikácie a knihy, HC vyhlásilo Medzinárodnú
skladateľskú súťaž Alexandra Moyzesa, udelilo Cenu Ľudovíta Rajtera pre výraznú mladú
osobnosť hudobnej kultúry. Okrem toho HC zrealizovalo ďalšie koncertné podujatia.
Zorganizovalo 16. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline, nedeľné
matiné v Mirbachovom paláci, Fórum mladých talentov, koncerty v slovenských inštitútoch
v zahraničí a pod. Na podujatiach zaznelo 16 diel slovenských autorov vo svetovej premiére.
Spolu HC zabezpečilo 496 koncertných aktivít doma i v zahraničí, z toho bolo 193 výchovných
koncertov. Počet výchovných koncertov opätovne poklesol (v roku 2005 ich bolo 275, v roku
2004 to bolo 331).
HC spracovalo a pripravilo vyhodnotenia štatistických výkazov za rok 2005 – KULT (MK SR)
5-01 a KULT (MK SR) 16-01, pokračovalo v dlhodobom projekte zahrnutého do Registra
kultúrneho dedičstva – Prieskum historických organov na Slovensku,  keď sa  zrealizovala
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8. etapa. V roku 2006 bol tento projekt doplnený o elektronický nosič v edícii Historické organy
na Slovensku. Zdokumentovaných bolo 113 organov a  vyhotovených 38 zvukových nahrávok.
HC budovalo databázový systém SNORKA, v rámci ktorého dosiahol  nárast
v počte záznamov o 25 % oproti roku 2005, zabezpečovalo činnosť verejnej študovne, archív
a digitalizáciu zvukových nahrávok. V edičnej činnosti HC opätovne vydalo spravodajcu Akcent
v anglickom jazyku, Hudobné udalosti na Slovensku 2007 a Slovenský hudobný adresár 2006,-
2007,  vydávalo mesačník Hudobný život, v ktorom došlo k zmenám na poste šéfredaktora
i redaktora. V HC vyšlo tiež 6 knižných a 4 notové tituly, 6 CD a 2 DVD tituly. Pokračovala
edícia Súborné dielo Jána Levoslava Bellu, vyšiel preklad hesla o W. A. Mozartovi
z renomovaného hudobného slovníka The Grove Dictionary of Music, preklad textu R. Hoppina
Hudba stredoveku a praktická príručka od slovenských umelcov I. Paríka a B. Režuchu Ako
dirigovať. Edičné tituly dopĺňa notový materiál – rekonštrukcia moteta Iacoba Gallusa, vrecková
partitúra A. Zimmermanna Missa pastoralis, knižná publikácia a CD Folk na Slovensku. HC
vydalo tiež dva CD tituly venované starej hudbe v podaní súborov Musica Aeterna a Solamente
naturali, 2 CD venované tvorbe J. L. Bellu, CD venované džezu a CD zostavené z víťazných diel
skladateľskej súťaže. HC vydalo DVD o historických organoch a  aktuálne publikáciu a DVD
o fujare ako príspevok do propagačnej kampane v súvislosti s vyhlásením fujary za súčasť
kultúrneho dedičstva ľudstva (UNESCO).

Slovenská filharmónia (ďalej len SF)
V roku 2006 uskutočnili telesá SF celkovo vyšší počet výkonov oproti predchádzajúcemu roku
(156 výkonov v roku 2006 oproti 140 výkonom v roku 2005). Stúpol počet koncertov v zahraničí
– 44 (oproti 28 v roku 2005). Na strane druhej však výrazne poklesol počet vystúpení
zrealizovaných na Slovensku – Slovenský filharmonický zbor účinkoval na Slovensku iba
jedenkrát  (v roku 2005 to bolo 3x), Orchester Slovenská filharmónia 2x (2005 – 4x), Slovenský
komorný orchester Bohdana Warchala 5x (10x v roku 2005). Slovenská filharmónia ako
umelecká inštitúcia v roku  2006 zrealizovala 133 koncertných podujatí, z toho 26 koncertov
v rámci festivalu BHS (v roku 2005 to bolo 109 koncertov, z toho 22 na BHS). V roku 2006,
ktorý zasahoval do 56. umeleckej sezóny 2005/2006 a do 57. umeleckej sezóny 2006/2007,
pokračoval mierny pokles návštevnosti vo všetkých abonentných cykloch. SF v záujme
aktívneho postoja ku výchove mladého poslucháča a skvalitňovania úrovne hudobnej výchovy
realizuje svoj projekt Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie určený pre žiakov škôl.
V prvom cykle sa projekt zameral na školy mestskej časti Bratislava, Staré mesto. Detskému
divákovi bol určený aj cyklus Rodinné koncerty. Okrem toho Slovenská filharmónia cielene
oslovila aj vysokoškolskú mládež a zorganizovala Koncert pre vysokoškolákov. Spolu
zrealizovala SF 18 koncertov pre mladého poslucháča. Dramaturgickými akcentmi roku 2006
bol Rok slovenskej hudby a 250. výročie narodenia W. A. Mozarta. Na koncertoch doma
i v zahraničí odznelo 30 diel slovenských skladateľov, z toho premiérovo 8 diel týchto autorov:
J. Beneša, Ľ. Salomon-Čekovskej, J. Hatríka, V. Godára, J. Podprockého a I. Szeghyovej.
Umelecké telesá zrealizovali 5 CD titulov.
Orchester Slovenská filharmónia uskutočnil 81 výkonov, z toho 19v zahraničí. SF vystúpila
iba na dvoch slovenských pódiách mimo Bratislavy, a to v Nitre a na Piešťanskom festivale.
K výnimočným koncertom na vlastnom pódiu patrilo účinkovanie s významnými dirigentmi
(napr.  Martin Turnovský, Theodor Guschlbauer, Peter Schreier, Serge Baudo, Michel
Tabachnik, Alexander Rahbari, šéfdirigent SF Vladimír Válek). SF absolvovala viaceré
zahraničné zájazdy – NSR(Kolín nad Rýnom), Rakúsko, Španielsko, spolu so SFZ vystúpila
 v Chorvátsku, kde v Záhrebe pod taktovkou svojho šéfdirigenta Vladimíra Válka uviedli diela J.
L. Bellu, J. N. Hummela a L. Janáčka. K umeleckým vrcholom roku 2006 sa radí aj účinkovanie
na festivale Pražská jar, kde SF so šéfdirigentom V.Válkom a vynikajúcim ruským sólistom
Borisom Berezovským uviedla aj dielo slovenskej skladateľky Ľubice Salomon - Čekovskej ako
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príspevok k Roku slovenskej hudby.
Slovenský filharmonický zbor si v roku 2006 pripomenul 60. výročie svojho založenia. SFZ
zrealizoval 45 výkonov, čo je až o 13 viac ako v minulom roku. Na tomto náraste sa podieľal
najmä vyšší počet výkonov v zahraničí – až  21, čo je o 12 viac ako v roku 2005. Opätovný
záujem zahraničia o toto špičkové zborové teleso súvisí zrejme aj s návratom zbormajsterky
Blanky Juhaňákovej v roku 2005.   Na Slovensku mimo Bratislavy uskutočnil SFZ iba jedno
vystúpenie. Z početných zahraničných aktivít  treba spomenúť napríklad účinkovanie s Royal
Philharmonic Orchestra z Londýna vo Viedni, účinkovanie vo Viedenskej štátnej opere v
opernom diele Arnolda Schönberga Mojžiš a Áron. SFZ sa predstavil viackrát v Rakúsku, v ČR
(Praha, Olomouc, Litomyšl) a v  Maďarsku (Budapešť).
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala zrealizoval – zhodne ako vlani – 29
výkonov, pričom narástol podiel koncertov na domácom pódiu (20), klesol podiel koncertov na
Slovensku a v zahraničí. Orchester účinkoval vo vlastnom abonentnom cykle, 4x v zahraničí
(Česká republika, Taliansko) i na 5 koncertoch na Slovensku (v roku 2005 to bolo 10 koncertov
v slovenských mestách).
SF je aj  hlavným organizátorom festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. V roku 2006 sa
uskutočnil 42. ročník, v rámci ktorého sa uskutočnilo 26 koncertov (v roku 2005  to bolo 22).
Päť koncertov bolo venovaných Roku slovenskej hudby  (odzneli 3 premiéry a tri obnovené
premiéry slovenských skladateľov) a viacero koncertov venovaných výročiu W. A. Mozarta.
Festival navštívilo asi 11 tisíc návštevníkov. Na BHS sa zúčastnili umelci, súbory či hostia z 25
krajín.

Štátny komorný orchester Žilina (ďalej len ŠKO)
zrealizoval spolu 140 koncertov (v roku 2005 to bolo 109 koncertov), čím organizácia
pokračovala vo  vzostupnom trende usporiadaných podujatí. Z uvedeného počtu je až 87
výkonov orchestrálneho telesa ŠKO. Tento počet je na rovnakej úrovni ako v roku 2005,
rovnako porovnateľný je aj pomer medzi koncertmi zrealizovanými v roku 2006 na vlastnom
pódiu (41), v iných mestách Slovenska (9) či v zahraničí (37). Dramaturgia koncertov zohľadnila
aj prácu s cieľovými skupinami, najmä potrebu výchovy mladého poslucháča, keď pripravila 27
takto zameraných podujatí (10 výchovných koncertov, 6 koncertov pre rodičov s deťmi, 11
koncertov v cykle M). ŠKO zabezpečil 25 koncertov na Slovensku – mimo svojho sídla (z toho 9
bolo výkonov orchestra). K vrcholom umeleckej sezóny patrilo účinkovanie na festivale
Bratislavské hudobné slávnosti, či na Stredoeurópskom festivale koncertného umenia v Žiline,
ktorý je vyvrcholením sezóny. Mimoriadnej obľube u publika sa tešia novoročné koncerty,
vianočné a fašiangové koncerty. Dramaturgickým akcentom roku 2006 boli jubileá W. A.
Mozarta, D. Šostakoviča, R. Schumanna, ale predovšetkým Rok slovenskej hudby. ŠKO uviedol
doma a v zahraničí 15 diel slovenských skladateľov (z toho 4 vo svetovej premiére), 9 z nich
odznelo v zahraničí – v Rakúsku, Francúzsku, ČR, Nemecku a vo Veľkej Británii. Skladby
Ľubice Salomon-Čekovskej orchester predviedol napríklad aj  na turné vo Francúzsku a
v Londýne, diela V. Godára a Ľ. Salomon-Čekovskej na prestížnom pódiu parížskej Invalidovne,
Ivana Buffu na festivale Aspekte Salzburg a I. Zeljenku na turné v Nemecku. Orchester
absolvoval tiež vystúpenia aj v Belgicku, Rakúsku (o. i. festivaly Aspekte Salzburg a Wiener
Festwochen), vo Švajčiarsku, Holandsku (o. i. dvakrát v sále Concertgebouw Amsterdam).  ŠKO
ukončil v roku 2006 spoločný projekt v rámci programu Kultúra 2000, na ktorom sa podieľalo
päť zahraničných orchestrov.

Štátna filharmónia Košice (ďalej len ŠF)
zrealizovala spolu 105 koncertov, čo je nárast oproti roku 2005  (97 koncertov). Na náraste
výkonov sa podieľali najmä koncerty iných telies, počet výkonov telesa zostal na úrovni
minulého roka (zhodne 80).  Popri účinkovaní na domácom pódiu účinkovala ŠF Košice na 16
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koncertoch mimo Košíc. Významný je podiel koncertov určených na výchovu mladého
poslucháča – 26 (z toho 8 mimo Košíc), v rámci ktorých pokračovali aj viacročné projekty Mladí
– mladým – umelci vedcom a tiež projekt Konzervatoristi hrajú s filharmonikmi. ŠF uskutočnila
koncert aj pre staršiu generáciu (Koncert pre seniorov).
ŠF  je popri svojej hlavnej koncertnej činnosti aj organizátorom troch hudobných festivalov.
V roku 2006 sa uskutočnil  51. ročník Košickej hudobnej jari, 36. ročník Medzinárodného
organového festivalu a 4. ročník Festivalu súčasného umenia. Podujatia KHJ a MOF sa
rozširujú aj o koncerty mimo Košíc – tak sa kvalitné koncertné umenie dostáva do miest ako
Poprad, Spišská Nová Ves, Veľké Kapušany, Rožňava, Kežmarok, Humenné, Levoča.
Dramaturgickými dominantami  roku 2006 bol Rok slovenskej hudby, výročie W. A. Mozarta, B.
Bartóka,  D.  Šostakoviča.  K  vrcholom  patrili  koncerty  s  dirigentmi  ako  Vladimír  Válek,  Petr
Altrichter, Juraj Valčuha, Peter Breiner, spoluúčinkovanie s Maďarským národným zborom
z Budapešti, či so sólistami Václavom Hudečkom, Daliborom Karvayom, Kateŕinou
Englichovou a i. Štátna filharmónia Košice uviedla  premiérovo 15 slovenských diel, z toho
orchester ŠFK naštudoval premiéry 4 symfonických diel autorov Norberta Bodnára, Iris
Szeghyovej, Jany Kmiťovej a Petra Duchnického. Orchester účinkoval na 11 koncertoch
v zahraničí – predstavil sa v Belgicku, NSR a viackrát v Maďarsku, pričom koncerty v Miškolci
a Debrecíne  sa zrealizovali v rámci projektu Kultúra 2000.

Umelecký súbor Lúčnica (ďalej len Lúčnica)
v roku 2006 uskutočnil 76 vystúpení (o 13 menej ako v roku 2005), z toho až polovicu (38)
v zahraničí. Tanečný súbor a orchester Zlaté husle zrealizoval 53 vystúpení (z toho 20 na
Slovensku a 33 v zahraničí), spevácky zbor 23 vystúpení (18 na Slovensku a 5 v zahraničí).
Tanečný súbor uviedol premiéru programu Slovenský triptych a program určený detskému
divákovi Lúčnica deťom. Program venovaný mladému divákovi predviedol tanečný súbor
s veľkým úspechom dvakrát v Bratislave a tiež v Prešove – v spolupráci s Protidrogovým
fondom SR. Spevácky zbor uviedol premiéru programu Lúčnica v novom rytme, účinkoval na
koncerte Hommage à Zdenko Mikula, venovanom 90. výročiu narodenia skladateľa v rámci
festivalu Banskobystrické hudobné dni. Spevácky zbor o. i. naštudoval aj diela slovenských
autorov – okrem skladieb Z. Mikulu ako príspevok k Roku slovenskej hudby v premiére   uviedol
diela P. Zagara, M. Piačeka, P. Breinera. Spevácky zbor nahral aj kolekciu 2 zvukových nosičov
s názvom The Best Of Lúčnica Chorus, ktorá zachytáva 30 najznámejších skladieb kmeňového
repertoáru speváckeho zboru. Tanečný súbor účinkoval so svojím reprezentačným programom
 v ČR (o. i. v Prahe,  v Brne v Janáčkovej opere), Rakúsku, v spolupráci s MZV SR v Poľsku
(Varšava) a v Taliansku (Miláno) a absolvoval turné do Macaa, Taiwanu a  Kanady. Spevácky
zbor absolvoval turné do Venezuely.

Slovenský ľudový umelecký kolektív (ďalej len SĽUK)
 v roku 2006 zrealizoval až 156  predstavení (čo je o 22 predstavení viac ako v roku 2005),
z toho 26 v zahraničí. SĽUK absolvoval umelecké turné po Japonsku. Na turné, ktoré zahŕňalo
najväčšie japonské mestá, uviedol predstavenie Sen a špeciálne pripravený program Slovensko.
Okrem toho sa súbor v Tokiu zúčastnil na 2-týždňovom Festivale slovenského folklóru, ktorého
súčasťou boli aj tanečné semináre a škola tanca pre asi 1000 záujemcov. Predstavenia SĽUKu
doma a zahraničí videlo približne 90 000 divákov (predstavuje to asi o 30 000 divákov viac ako
v minulom roku).
SĽUK zrealizoval v decembri premiéru hudobno-tanečného programu Tancovali naši vašim
 a v októbri premiéru programu z dlhodobého cyklu Osobnosti, venovanú jubileu Martina
Ťapáka. S veľkým úspechom sa stretol  titul Gašparko určený mladému divákovi, ktorý SĽUK
uviedol na celom Slovensku až 38-krát. V roku 2006 sa začala príprava multimediálneho
celovečerného hudobno-tanečného programu Tanečný atlas Slovenska, ktorý bude mať premiéru
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v roku 2007.  SĽUK účinkoval na folklórnych festivaloch na Detve, v Klenovci, na oslavách
Dňa ústavy v Nových Zámkoch, na Bratislavskom hrade  či na Celoslovenskom sympóziu
pedagógov v Národnom tenisovom centre. Pripravil Zadunajský majáles v areáli Rusoviec a
podieľal sa na medzinárodnom projekte Rusovce bez hraníc.V rámci svojej vydavateľskej
činnosti pokračoval v spolupráci s vydavateľstvom Forza music, keď Ľudový orchester SĽUKu
nahral 2 nové CD tituly (Najkrajšie z najkrajších, Daj Boh šťastia tejto zemi).

Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia – Ifjú Szivek (ďalej len MUS)
je štátna profesionálna umelecká inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti umeleckého
spracovania a interpretácie folklóru  na Slovensku. Hlavné činnosti súboru sú rozvíjanie
a interpretácia tancov, piesní, ľudovej hudby a orchestrálnych skladieb, ako aj vokálnych
a inštrumentálnych diel klasického dedičstva európskej a svetovej hudobnej kultúry doma
i v zahraničí, ktoré nadväzujú na tradície ľudového umenia občanov maďarskej národnosti
žijúcich na území Slovenskej republiky. Poslaním súboru je  aj uchovávanie kultúrnych hodnôt
a rozvíjanie tradičnej ľudovej kultúry medzi mladými ľuďmi. V roku 2006 súbor uviedol
program pod názvom Škola tanca 2, ktorý je pokračovaním divácky úspešného programu Škola
maďarského tanca. Cieľom programu bolo vytvorenie interaktívneho programu pre školskú
mládež. V programe boli uvedené maďarské, slovenské, rumunské a cigánske tance z Karpatskej
kotliny. Program poukazuje na interetnické vzťahy, úzku spojitosť tanečných koreňov národov
a národností Karpatskej kotliny. V roku 2006 uskutočnil 42 vystúpení s programom Škola tanca
2. Súbor veľmi úspešne prezentuje svoje aktivity v Maďarskej republike. Veľký dôraz súbor
kladie tiež na výchovné koncerty. (Počet vystúpení doma celkove 45, výchovné koncerty 39,
celovečerné vystúpenia 15, vystúpenia v zahraničí 9, výchovné koncerty v zahraničí 3,
celovečerné v zahraničí 6).

Výtvarné umenie, fotografia, architektúra a dizajn

Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti (ďalej len Bibiana)
 je špecificky orientovaná organizácia, ktorej základným poslaním je sprístupňovať
profesionálne umenie určené deťom a mládeži bez rozdielu náboženského vyznania, národnosti,
úrovne talentu a vzdelania.
K prioritným úlohám patrila príprava projektu Bibiana on line, ktorým sa Bibiana zapojí do
celoslovenského informačného systému. Vytvorí sa tak komplexný automatizovaný systém,
ktorý bude prepájať všetky typy databáz a digitálnych zbierok Bibiany a tieto sa sprístupnia
širokej verejnosti.
V roku 2006 sa uskutočnil 8 ročník medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti
Bienále animácie Bratislava, ktorý je nekomerčným podujatím. Na festivale sa premietlo 215
filmov z celého sveta.
Bibiana realizovala v roku 2006 celkove 47 výstavných podujatí. BIBIANA vo vlastných
priestoroch realizovala 10 nových výstav, ďalších 6 výstav na Slovensku. V zahraničí sa
uskutočnilo 8 výstav, predovšetkým knižné výstavy v ČR 2x, vo Fínsku 1x, vo Švédsku 2x,
v Taliansku 3x za účasti zahraničných partnerov. Na Slovensku sa realizovalo tiež 5 výstav
Bienále ilustrácií Bratislava, v zahraničí (Japonsko, Maďarsko, Poľsko) v spolupráci so
zahraničnými partnermi, ktorí hradili reinštalácie, sa realizovalo na 19 miestach vo viacerých
mestách spolu 8 výstav. V rámci sprievodných programov Bienále animácie sa pripravili dve
tematicky korešpondujúce výstavy v Bratislave a uskutočnilo sa  207 predstavení a tvorivých
dielní rôzneho charakteru, zamerania  pre rozličné cieľové skupiny  - deti, mládež, domáca
a zahraničná verejnosť a odborníci.
V roku 2006 začala Bibiana realizovať projekt Európske rozprávky, ktorý vychádza z myšlienky
o spojení jednotlivých krajín nášho kontinentu do spoločnej únie. Bibiana pripravila aj viacero
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výstav v spojení s tvorivými dielňami v iných mestách Slovenska. Úspešne sa realizuje zámer
rozširovať vekové kategórie adresátov v podobe rodinných programov. Pokračovala spolupráca
Slovenskej sekcie IBBY s medzinárodným výborom pre tvorbu postihnutých UNESCO, ktorý je
súčasťou Medzinárodnej únie pre detskú knihu, s komisiou Book handicap, ktorá pracuje
s deťmi s rozličnými typmi postihov.
Realizovala sa interaktívna výstava Krajinohra 2, prepojenie medzi umeleckými prístupmi ku
krajine a jej vedeckými poznávaním. Úspešnými boli výstavy Cesta tam a zasa späť, ktorá
uviedla labyrint od najstaršej symboliky až po moderné vedecké princípy, Obyčajné zázraky, Kto
spieva, zle nemyslí, priblíženie kultúry chorvátskej menšiny cez ľudové piesne a zvyky, Obrazy
fantázie, výber z 23. ročníka medzinárodnej výstavy ilustrácií pre deti v Samede v Taliansku,
Vianočný les, Olympiáda tvorivosti mládeže, výstava výtvarných prác detí a mládeže z detských
diagnostických ústavov a centier. V spolupráci so Slovenským inštitútom v Ríme zabezpečila
Bibiana už po desiaty raz slovenskú účasť na projekte 100 Presepi internazionali a tiež na
podujatí 9. mostra internazionale dell´arte presepiale.
Počas letných prázdnin sa uskutočnil 6. ročník prehliadky alternatívnych a bábkových divadiel
s medzinárodnou účasťou Hráme pre vás, na ktorej sa zúčastnilo desať súborov a bolo
odohraných 19 predstavení.
Pokračovalo vydávanie periodika Revue Bibiana, uskutočnil sa celoslovenský odborný seminár
hodnotiaci literárnu, ilustračnú a dramatickú tvorbu pre deti a mládež vydanú v uplynulom roku
pre tvorcov kníh, pracovníkov vydavateľstiev, pedagógov, knihovníkov, redaktorov periodík,
celoslovenská súťaž Najkrajšie knihy Slovenska, Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta,
jesene a zimy, Dni detskej knihy, Festival Zázračný oriešok, súťažná prehliadka pôvodných
rozhlasových hier, konferencia o živote a tvorbe Ľubomíra Feldeka, udelila sa Cena Ľudovíta
Fullu a Cena Trojruža.

Slovenské centrum dizajnu (ďalej len SCD)
Rok 2006 bol rokom stabilizácie SCD. Potvrdením záujmu štátu o koncepčný rozvoj dizajnu na
Slovensku bolo rozhodnutie ministerstva kultúry  o vydaní novej zriaďovacej listiny SCD, ktorá
rozšírila doterajšie činnosti SCD o výskumnú činnosť a zakotvuje SCD ako odborné pracovisko
s celoslovenskou pôsobnosťou v záujme využívania dizajnu ako faktora hospodárskej a kultúrnej
politiky štátu. V roku 2006 inštitúcia pokračovala vo svojej kľúčovej aktivite – rozširovaní
informačného celoslovenského systému o dizajne IS DIZAJN, ktorý je súčasťou štátneho
informačného systému kultúry. Do informačného systému sa v roku 2006 vložilo 1687 dát,
pričom najväčší nárast sa zaznamenal  v databáze adresár (700) a v databáze autorít (704).
Vytvorením digitálneho mesačného periodika Newsletter a aktuálnych správ Hot news ako aj
pravidelnou aktualizáciou internetovej  stránky SCD sa výrazne rozšírili formy sprostredkúvania
informácií z oblasti dizajnu pre širokú verejnosť. Časopis Designum začal vychádzať v novej
progresívnejšej grafickej úprave a v novom formáte. K rozšíreniu poskytovania informačných
služieb verejnosti prispelo aj otvorenie informačno-výstavného bodu SATELIT. V rámci
rozširovania spolupráce s hospodárskou sférou sa SCD podieľalo na výskume, ktorý na jeseň
2006 pripravila Národná agentúra na podporu malého a stredného podnikania na tému Inovačné
aktivity ako zdroj konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Členstvom
v medzinárodnej organizácii BEDA od mája 2006 získalo SCD možnosť podieľať sa na
spoločných projektoch a aktivitách v rámci EÚ. Prostredníctvom výstav a súťažných prehliadok
priblížilo SCD odbornej i laickej verejnosti výsledky práce dizajnérov a výrobcov. V roku 2006
SCD pripravilo 9. ročník výstavy nábytkového dizajnu Fórum dizajnu 2006, ktorý sa koná
v rámci veľtrhu Agrokomplex v Nitre, výstavu transport dizajnu AUTOBOOM SK a bolo tiež
spoluorganizátorom najväčšej medzinárodnej súťaže  a prehliadky súčasnej svetovej plagátovej
tvorby Trienále plagátu Trnava 2006, ktorej súčasťou bola retrospektívna výstava Slovenská
typografia 20. storočia II. SCD spolupracovalo pri organizovaní súťaží dizajnu Logo
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Bratislavského samosprávneho kraja, Logo múzea mesta Bratislava, Mladý obal Brno 2006
a bolo odborným garantom súťaže mladých módnych dizajnérov LIFELINE Fashion Talent.
V rámci celoslovenskej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn sa v nesúťažnom roku SCD
sústredilo na vyhľadávanie nových produktov a kontaktovanie výrobcov a dizajnérov. V rámci
prezentácie slovenského dizajnu v zahraničí SCD pripravilo kolekciu exponátov profesionálnych
autorov a študentov dizajnu pre 20. ročník BIO Ľubľana  a po druhýkrát bolo garantom
slovenskej expozície na medzinárodnom Bienále dizajnu v Saint Etienne vo Francúzsku.

Audiovízia a film

Slovenský filmový ústav (ďalej len SFÚ)
Ministerstvo kultúry realizovalo hlavné úlohy v oblasti audiovízie prostredníctvom príspevkovej
organizácie SFÚ, ktorá vykonáva archívnu, dokumentačnú, bibliografickú, edičnú, informačno-
osvetovú a obchodnú činnosť. Primárne poslanie a aktivity SFÚ sa sústreďujú najmä na oblasť
ochrany, odborného spracovania a sprístupňovania  národného kultúrneho dedičstva v oblasti
kinematografie a prezentácie slovenskej filmovej kultúry na Slovensku i v zahraničí. Súčasťou
SFÚ je Kancelária MEDIA Desk Slovenská republika, ktorá plní úlohy národnej kancelárie
v nadväznosti na komunitárny program MEDIA. Všetky zásadné ciele a úlohy SFÚ na rok 2006
boli splnené. SFÚ aj v roku 2006 pokračoval s použitím najmodernejšej laboratórnej technológie
v projekte systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky.
Súčasťou projektu  systematickej obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho
sprístupňovania je aj vyhľadávanie, overovanie, triedenie, katalogizácia a sprístupňovanie
komplexných informácií o archívnych fondoch SFÚ tvoriacich národné kultúrne dedičstvo.
Výstupy týchto činností sa prezentujú najmä prostredníctvom integrovaného informačného
systému SFÚ. Cieľom v oblasti napĺňania dát (projekt informačného systému SKCINEMA
a digitalizácia dokumentačných zbierkových fondov) bolo zabezpečiť 10 % nárast tvorby
informačnej databázy z oblasti slovenského filmu a dokumentačných materiálov oproti roku
2005. Reálny nárast predstavuje takmer 50 %, keďže skutočnosť ku koncu roka 2006 je 72 985
záznamov v porovnaní so stavom z konca roka 2005, ktorý činil 49 088 záznamov.
V edičnej oblasti SFÚ rozšíril v roku 2006 súbor doteraz vydaných DVD o dva tituly, a to DVD
Fero Fenič – To najlepšie z krátkych filmov, vydané v spolupráci so spol. FEBIO, s. r. o., pri
príležitosti tvorcovho životného jubilea a 2 DVD s filmami Ela Havettu Slávnosť v botanickej
záhrade a Ľalie poľné. Spolu s vydavateľstvom Petit Press pripravil SFÚ na jeseň koprodukčný
projekt Slovenský film 80. rokov (edíciu 10 DVD). V rámci knižného edičného plánu vydal SFÚ
v roku 2006 profil nemeckého režiséra Wima Wendersa – publikáciu od autora Petra Gavaliera
Spletité cesty Wima Wendersa. V rámci vydávania časopisu Film.sk s podtitulom mesačník
o filmovom dianí na Slovensku (7. ročník) vyšlo spolu 12 čísiel, a to 11 pravidelných vydaní
a jedno zvláštne vydanie venované nekomerčnej filmovej prehliadke Projekt 100.
SFÚ spolupracoval v roku 2006 na takmer 100 podujatiach slovenských filmov v 27 štátoch a 66
mestách sveta. Jednou z najvýznamnejších aktivít SFÚ v oblasti prezentácie slovenskej
kinematografie v zahraničí bola účasť Slovenska na Medzinárodnom filmovom trhu Cannes
2006 (spoločný stánok s Českom a Poľskom). Dôležitým podujatím bol aj Projekt spoločného
stánku 5 krajín Central European Cinema Stand na filmovom trhu EFM Berlín (Slovensko,
Česká republika, Maďarsko, Slovinsko a Poľsko). Medzi významné podujatia prezentujúce
slovenskú kinematografiu v zahraničí patrili v roku 2006 aj Prehliadka zakázaných filmov krajín
V4 v Kodani (kde boli uvedené štyri slovenské filmy) a  účasť Slovenska na MFF Karlove Vary.
SFÚ splnil aj stanovený cieľ v oblasti zhodnocovania práv výrobcu (zhodnotiť práva výrobcu
k najmenej 50 slovenským filmom). V roku 2006 uzavrel SFÚ zmluvy o televíznych
(vysielacích) právach k celkovo 131 filmov, z čoho 129 bolo celovečerných.
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Kancelária MEDIA Desk Slovenská republika vznikla na základe Memoranda o porozumení
medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou v roku 2003, riadi ju riaditeľstvo programu
MEDIA v Bruseli. Kancelária finančne podporila výročné stretnutie predstaviteľov vysokých
filmových škôl Rodinné striebro filmových škôl a udelila štipendiá v celkovej sume 13894,- eur.
V septembri kancelária zorganizovala (v spolupráci s Kultúrnym kontaktným bodom Slovensko,
MFF Cinematik a s kanceláriami MEDIA Desk Česká republika a Maďarsko) seminár  Mediálna
gramotnosť. V spolupráci s MFF Bratislava a kanceláriami MEDIA Desk Maďarsko, Rakúsko,
Česká republika a Poľsko)  zorganizovala seminár Arista žánre. Kancelária vydala komplexný
súhrn informácií o stave slovenskej audiovízie pod názvom  Správa o stave slovenskej audiovízie
(r.2005), ktorá bola prezentovaná na Marchais du Film v Cannes.

Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia (ďalej len TA SR)
je zriadená ako spravodajská informačná agentúra Slovenskej republiky podľa zákona č. 81/1992
Zb. o Československej tlačovej kancelárii. Hlavnou činnosťou je zabezpečovanie slovného
a obrazového spravodajstva, vydávanie vyhlásení ústredných štátnych orgánov SR, informuje
o stanoviskách a oznámeniach štátnych orgánov a ich poradných orgánov, štátnych organizácií
a ústavných činiteľov. TA SR získava spravodajstvo z domova a zo zahraničia a vlastné
spravodajstvo využíva na vydávanie periodických bulletinov v slovenskom a anglickom jazyku,
ako aj špecializovaných rešerší, ktoré poskytuje fyzickým a právnickým osobám.
Spravodajskú produkciu TA SR v roku 2006 predstavovalo takmer 206 000 slovných,
grafických, obrazových a zvukových informácií.  V roku 2006 došlo k výraznému posunu
v obrazovom servise, okrem bežného agentúrneho spravodajstva začala vydávať tzv. tematické
fotoreportáže z významných stavieb a kultúrnych podujatí a fíčre z prírody. Do digitálneho
archívu zaviedla ďalšie snímky z minulých desaťročí, ktoré boli doteraz uchovávané vo forme
negatívov. TA SR v roku 2006 naďalej sprostredkúvala zvukový servis. Záujem verejnosti o túto
službu potvrdzuje aj počet poskytnutých zvukových informácií (ich týždenný rozsah je niekedy
l 400 informácií). Počas celého roka 2006 pokračoval záujem o platenú informačnú službu OTS
– Originálna textová služba, prostredníctvom ktorej právnické aj fyzické osoby zverejňujú svoje
vyhlásenia, stanoviská, obsahy kultúrnych programov, komerčné informácie a podobne.
Nevyhnutnosť presnejšieho definovania postavenia a poslania agentúry ako slovenskej národnej
tlačovej agentúry, ktorá disponuje archívom vysokej kultúrnej hodnoty je dôvodom jej
pripravovanej transformácie.

Knižnice a knižničná činnosť

Ministerstvo kultúry vykonáva štátnu správu v oblasti knižničného systému, ochrany
historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov.

Slovenská národná knižnica v Martine (ďalej len SNK)
v roku 2006 plnila úlohy, ktoré jej ukladá zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a zriaďovacia
listina. Na základe uznesenia vlády SR č. 801 zo 17. júla 2002 k Programu elektronizácie knižníc
v  SR  v  súlade  s  projektom  Knižnično-informačný  systém  tretej  generácie  (KIS3G)  v  ďalších
knižniciach SR postupne implementuje spoločný knižnično-informačný softvér Virtua. Koncom
roka bolo integrovaných 22 knižníc  a 6 knižníc je v štádiu implementácii systému. V systéme
Virtua  SNK rozvíjala centrálny katalóg Slovenská knižnica a digitálnu knižnicu Memoria
slovaca. V rámci projektu Slovenská digitálna knižnica pripravila Stratégiu digitalizácie
kultúrneho dedičstva, projekt Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko Vrútky.
SNK pokračovala v distribúcii Knižničného a informačného softvéru pre malé a stredné knižnice
založeného na báze databázového systému WINISIS. V priebehu roka 2006 bol nainštalovaný
v 95 knižniciach SR. SNK zabezpečila pre všetky knižnice na Slovensku prístup do bázy
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EBSCO  a zároveň umožniliprístup do ďalších extzerných informačných zdrojov (napr. ISI Web
of Knowledge /WOS/, ProQuest Dissertations and Theses /abstracts/, OECD Factbook 2006
a pod.) Významne sa pokročilo v oblasti implementácie  formátu MARC 21.
V roku 2006 fond SNK obsahoval 4 624 157 kn. j. (4 584 217 kn. j. v r. 2005). V oblasti
doplňovania fondov SNK získala 46 887 (76 581 v r. 2005) .knižničných jednotiek, z toho
 20 722 (16 364 v r. 2005) povinných výtlačkov. V rámci sledovania základných ukazovateľov
bol zaznamenaný nárast návštevníkov 71 148 (68 025 v r. 2005 ) a pokles výpožičiek 148 460
(193 648 v r. 2005). Na druhej strane stúpol počet registrovaných používateľov 10 151 (9 705
v  r. 2005), počet medziknižničných výpožičiek  na 7 188 (8 254 v r. 2005) a počet zhotovených
bibliografií a rešerší na  3 703 (3 703 v r. 2005). V rámci edičnej činnosti vydala SNK 9 titulov
(v r. 2005 18). Knižnica pasportizovala  16 886 (11 851 v r. 2005) zväzkov historických
knižničných dokumentov alebo fondov.
Národný bibliografický ústav SNK pokračoval v budovaní generálnej bázy slovacikálnych
bibliografických údajov a v pravidelnom sprístupňovaní Slovenskej národnej bibliografie.
V programe výskumu dejín knižnej kultúry spracoval celý rad autorských štúdií a pripravil
niekoľko celoslovenských podujatí. Pokračovali práce digitalizácii Bratislavských antifonárov
IV. a V. a zavŕšili sa práce na redakcii štvorzväzkového diela Bibliografie tlačí 18. storočia
vydaných na území Slovenska. Zabezpečila vernisáž medzinárodnej putovnej výstavy Modrá krv,
tlačiarenská čerň. Šľachtické knižnice 1500 – 1700 (Bratislava, Martin Budapešť) a druhý ročník
celoslovenského podujatia Dni Milana Hodžu.
Archív literatúry a umenia SNK priebežne dopĺňal fond archívnych dokumentov (literárne
a hudobné rukopisy a fotografie). Navštívilo ho 1 123 (934 v r. 2005) bádateľov, počet
výpožičiek archívnych dokumentov dosiahol číslo  68 580 (55 472 v r. 2005).
Národný biografický ústav SNK získal 863 (792 v r. 2005) biografických dokumentov
(dotazníkov, výpisov z matrík, personálnych bibliografií) a 780 (695 v r. 2005) biografických
výstrižkov zo súčasnej i staršej tlače. Pripravil zborník Biografické štúdie 32 a redakčne
spracoval Biografický lexikón Slovenska, zv. III.  K významným prezentačným podujatiam, ktoré
zabezpečoval, patrí Rok Ľudovíta Štúra a semináre a podujatia k výročiam spisovateľov
a dejateľov (napr. M. Hatala, J. C. Hronský, K. Kuzmáni a pod.)
Z ďalších podujatí ktoré pripravila SNK treba spomenúť VI. ročník Martinskej literárnej jari,
VII. ročník Týždeň slovenských knižníc.
Slovenské národné literárne múzeum (Martin) doplnilo v roku 2006  fond o 488 zbierkových
predmetov (1 746 v r. 2005). Zvýšila sa aj návštevnosť o 17 284 návštevníkov  (v r. 2005
15 582).
Slovanské múzeum A. S. Puškina (Brodzany) doplnilo v roku 2006  zbierkový fond o 30 nových
zbierkových predmetov. Celkový počet návštevníkov dosiahol hodnotu   4 527 osôb (3 835 osôb
v r. 2005).
SNK sa prostredníctvom SNLM podieľala aj na správe Národného cintorína v Martine, ktorý
navštívilo  25 465 (v r. 2005, 39 684) návštevníkov.

Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej len UKB)
 v roku 2006 zabezpečovala úlohy, ktoré jej ukladá zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach
a zriaďovacia listina. Medzi  prioritné úlohy UKB v uplynulom období patrilo zabezpečenie
prevádzky Multifunkčného kultúrneho centra UKB, ktoré uskutočnilo 711 kultúrno-vzdelávacích
podujatí (11 241 návštevníkov).  Naďalej sa pokračuje v retrokonverzii knižničného fondu
v nadväznosti na automatizovaný výpožičný systém. UKB v stanovenom termíne  a podľa plánu
7. 8. 2006 ukončila implementáciu knižnično-informačného systému VIRTUA a spustila jeho
rutinnú prevádzku.
Univerzitná knižnica v Bratislave zabezpečovala tvorbu celoštátneho súborného katalógu
periodík, pričom úzka spolupráca prebiehala so všetkými knižnicami v SR podieľajúcimi sa na
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kooperatívnej  katalogizácii v súbornom katalógu periodík.
V rámci medzinárodnej medziknižničnej služby (3 995 výpožičiek v  r. 2006, 3 570 v r. 2005)
UKB aktívne spolupracovala so zahraničnými inštitúciami, rozširovala kontakty s národnými
a vedeckými knižnicami.  Z podnetu ministrov kultúry SR a ČR sa v UKB otvorila Česká
knižnica a Slovenská knižnica v Národní knihovne v Prahe, Začiatkom roka sa otvorila  za účasti
prezidenta International P. E. N v priestoroch univerzitnej knižnice knižnica P. E. N. a následne
Francúzska knižnica. Veľká pozornosť sa venovala rozširovaniu spolupráce  s knižnicami
v zahraničí a  medzinárodnej výmene publikácií.
V UKB  pôsobí digitalizačné  stredisko, ktoré je vývojovým a experimentálnym pracoviskom na
ochranné kopírovanie, digitalizáciu  a sprístupňovanie  literárneho kultúrneho dedičstva SR.
Plnila aj úlohy, ktoré je vyplývali zo zapojenia knižnice do medzinárodných projektov
a mimovládnych združení a organizácií pod záštitou OSN, UNESCO a EÚ. Stredisko UNESCO
v UKB vykonávalo  funkciu Sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť
sveta. Z titulu národného koordinátora Pridružených škôl UNESCO v SR stredisko
zabezpečovalo účasť slovenských škôl v celosvetovom multimediálnom projekte, financovanom
firmou Daimler-Chrysler, Mondialogo. Pokračovala v spolupráci s Knižnicou NATO v Bruseli
a zaradila sa  do európskej siete špecializovaného knižničného  a informačného systému NATO,
s Informačným centrom NATO v Prahe a s depozitnou knižnicou NATO v Prištine. V rámci
medzinárodného systému ISSN sa zabezpečovala systematická činnosť Národnej agentúry ISSN.
V roku 2006 fond UKB obsahoval 2 458 804 kn. j. (2 434 584 v r. 2005). Z toho prírastok
knižničného fondu  spolu bol 28 571 kn. j. (29 739 v r. 2005), z toho 15 840 (15 826 v r. 2005)
povinných výtlačkov, výpožičky 1 133 690 zväzkov (768 788 po rekonštrukcii v r. 2005),
kultúrno-vzdelávacie podujatia 711 (378 podujatí v r. 2005), edičná činnosť  9 titulov (13 v r.
2005). V rámci sledovania základných ukazovateľov bol zaznamenaný nárast návštevníkov
279 422 (170 359 v r. 2005) a registrovaných 25 434 čitateľov (17 215 v roku 2005).

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ďalej len  ŠVK BB)
je univerzálnou vedeckou knižnicou Slovenskej republiky so špecializovaným organizačným
útvarom Literárnym a hudobným múzeom. Je kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckou,
vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnej a hudobno-múzejnej
a vydavateľskej činnosti. Fond knižnice v r. 2006 obsahoval 1 667 176 kn. j. (1 658 605 v  r.
2005). V  roku 2006 rozšírila svoj fond o 13 801 kn. j. (14 885 v r. 2005), z toho  povinné
výtlačky tvorili 5 647 kn. j. (6 297 v r. 2005) a prírastok kúpou 3 299 kn. j (5 313 v r. 2005).
Poskytla 393 080 výpožičiek (402 721 v r. 2005) pre 7 547 používateľov (7 697 v r. 2005).
Knižnicu navštívilo 155 681 návštevníkov (164 890 v r. 2005). I napriek propagácií nastal pokles
počtu registrovaných používateľov, ktorý môže súvisieť s poklesom nákupu knižničného fondu,
so zvyšovaním priemernej ceny jedného knižničného dokumentu a zvyšovaním počtu rezervácií
dokumentov. Pokles nastal aj v počte návštevníkov, ktorý však ovplyvnil fakt, že používatelia vo
väčšej miere uprednostňujú on-line služby knižnice cez internet pred priamou návštevou.
Knižnica v rámci svojej edičnej činnosti vydala 10 titulov.
Používateľom bolo k dispozícii 15 špecializovaných študovní, v priebehu roka bol ich počet
rozšírený na 16, a to otvorením Britského centra. Knižnica sprístupňuje  čítacie a internetové
pracovisko aj pre nevidiacich a slabozrakých občanov.
Knižnica v rámci rozvoja knižnice ako multikultúrneho centra prevádzkuje Galériu v podkroví,
Vzdelávacie centrum pre pracovníkov knižníc a verejnosť s prednáškovou a počítačovou
miestnosťou a Divadlo 44 D. V priestoroch knižnice sa uskutočnilo historicky prvé kolokvium
knižnično-informačných pracovníkov krajín V4 a Bulharska, Rakúska, Ruska, Ukrajiny
a Nemecka na tému Knižnice v znalostnej spoločnosti.
Literárne a hudobné múzeum ako organizačná súčasť knižnice na základe prieskumu
a vedeckého výskumu zhromažďuje, zhodnocuje a odborne spracúva zbierkové predmety ako
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súčasť kultúrneho dedičstva. Múzeum je zamerané na literárny a hudobný život na Slovensku,
dokumentáciu výroby a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov a bábkarské tradície na
území Slovenska. Komisia na tvorbu zbierok v roku 2006 schválila nadobudnutie 560 jd/560 ks
nových zbierok (892 jd/892 ks v r. 2005).
Múzeum zabezpečovalo počas roka prevádzku v piatich expozíciách: v Pamätnom dome J. G.
Tajovského v Tajove, Pamätnej izbe Jozefa Murgaša v Tajove a Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča
v Podkoniciach a v expozíciách Múzeum – domov múz v Banskej Bystrici a Ľudové hudobné
nástroje na Slovensku. Od septembra 2006 múzeum začalo realizovať projekt Priestor bez bariér
(práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva - telesne, mentálne postihnuté deti a
mládež,  zrakovo a sluchovo postihnutí občania, alkoholovo, drogovo a inak závislí občania) v
prostredí knižnice a múzea. V rámci projektu sa uskutočnilo 34 špecializovaných podujatí pre
260 účastníkov. Expozície LHM spolu navštívilo 13 832 návštevníkov (11 242 v r. 2005). V r.
2006 múzeum realizovalo 2 vlastné výstavy, 9 výstav sa reprízovalo v iných inštitúciách a jedna
výstava sa vyviezla do zahraničia. Múzeum pripravilo 129 kultúrno-vzdelávacích, odborných
a umeleckých podujatí, ktoré navštívilo 4 075 návštevníkov.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ďalej len ŠVK KE)
ako univerzálna vedecká knižnica je kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou
inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedecko-výskumnej a kultúrno-vzdelávacej
činnosti. Knižničný  fond  knižnice v roku 2006 obsahoval 2 503 739  kn. j. (3 922 101v r. 2005).
V  roku 2006 knižnica rozšírila svoj fond  o 17 430 kn. j. (14 804 v r. 2005), z toho  povinné
výtlačky tvorili 5 204 kn. j. (5 319 v r. 2005), dar 6 846 kn. j. (v r. 2005  3 413) a kúpou získali
4 683 kn. j (5 231 v r. 2005). Knižnica poskytla 903 759 výpožičiek (922 245 v r. 2005) pre
9 244 registrovaných používateľov (11 691 v r. 2005). Knižnicu navštívilo 398 536 návštevníkov
(360 972 v r. 2005), ktorí využívali aj služby 10 špecializovaných študovní. Knižnica v rámci
svojej edičnej činnosti vydala v roku 2006 šesť titulov (v r. 2005 to bolo 9). Pokles počtu kn. j.
vo fonde bol spôsobený revíziou knižničného fondu (vyradených bolo 1 435 792 kn. j.). Isté
poklesy boli aj v akvizícií kúpou spôsobené rastúcou priemernou cenou knihy a nedostatkom
finančných prostriedkov. Prírastok bol však kompenzovaný darom,  ktorý knižnica získala
z British Council v Bratislave pri príležitosti vytvorenia Britského centra pri knižnici, darom
Americkej ambasády v Bratislave na doplnenie fondu Info USA a tiež japonským knižným
darom. Pokles registrovaných používateľov súvisel so zvýšením registračného poplatku
a s možnosťou prezerať si katalóg  knižnice cez internet aj neregistrovaným používateľom.
V roku 2006 ŠVK KE vydala reprezentatívnu publikáciu Štátna vedecká knižnica v Košiciach
1946 – 2006 a súčasťou osláv 60. výročia vzniku bol aj medzinárodný odborný seminár Knižnice
21. storočia – Architektúra a vybavenie knižníc. Súčasťou seminára bola prvá videokonferencia
v knižnici na Slovensku – išlo o multimediálne spojenie medzi Verejnou knižnicou v Seattli a
ŠVK v Košiciach.
 Konzervátorské a reštaurátorské pracovisko v  roku 2006 zreštaurovalo 9 kn. j. (1 277 listov)
a ošetrilo a zakonzervovalo 232 kn.j.
V oblasti plnenia úloh na úseku bibliografie knižnica pokračovala v riešení čiastkových úloh
výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry na Slovensku – spracovania tlačí 16. storočia,
budovanie databázy tlačí 17. a 18. storočia neslovacikálneho charakteru, v spracovaní
Bibliografie článkov z inorečových novín  a  časopisov vychádzajúcich na Slovensku v  r. 1901-
1918.  Takisto bola súčinná pri budovaní Slovenskej národnej bibliografie.

Štátna vedecká knižnica v Prešove (ďalej len ŠVK PO)
je univerzálna vedecká knižnica s univerzálnym knižničným fondom, ktorý v r. 2006 obsahoval
482 303 kn. j. (473 487v r. 2005). V roku 2006 rozšírila svoj fond o 9 726 kn. j. (v r. 2005
7 922), z toho povinné výtlačky tvorili 4 434 kn. j. (3 763 v r. 2005), ako dar získala 912 kn. j.
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(574 v r. 2005) a kúpou nadobudla 4 215 kn. j. (v roku 2005   3 513 kn. j.). V roku 2006 ŠVK
PO poskytla 213 338 výpožičiek (196 807 v r. 2005) pre 6 077  registrovaných používateľov
(v r. 2005 – 7 525). ŠVK PO navštívilo 182 278 návštevníkov(143 119 v r. 2005). V rámci svojej
edičnej činnosti vydala 4 tituly (v r. 2005  6). ŠVK PO poskytuje prezenčné knižnično-
informačné služby v 5 študovniach. Nižší ukazovateľ počtu registrovaných používateľov je
spôsobený rozhodnutím knižnice nekonvertovať pôvodnú databázu čitateľov, ale evidovať
používateľov po prechode do systému Virtua postupne (do databázy boli registrovaní len aktívni
čitatelia).
Osobitná pozornosť sa v roku 2006 venovala spolupráci v oblasti kooperatívnej katalogizácie,
tvorbe autorít; spolupráci pri budovaní článkovej databázy spracúvaním  rusínskej a ukrajinskej
bibliografie; koordinácii bibliografie vedného odboru slavistika a spracovaniu historických tlačí
16. storočia vo fonde Eparchiálnej knižnice a v knižnici rímsko-katolíckeho farského úradu
vrátane prípravy vydania 2. časti XII. zv. Generálneho katalógu tlačí 16. storočia zachovaných
na území Slovenska prostredníctvom KIS Virtua. Veľkým problémom knižnice naďalej ostávajú
aj nevyhovujúce skladové priestory.

Slovenská knižnica pre  nevidiacich M. Hrebendu v Levoči (ďalej len SKN)
je špeciálna knižnica, ktorej hlavným účelom a predmetom činnosti je pôsobnosť v oblasti
šírenia informácií nevidiacim a slabozrakým občanom SR prostredníctvom komplexných
knižnično-informačných služieb, spracovania, výroby, vydania, distribúcie a požičiavania
dokumentov vo formách prístupných vnímaniu nevidiacich a slabozrakých používateľov
(Braillovo písmo, tlač so zväčšeným typom písma, zvukové nahrávky, digitalizácia textov
a reliéfna grafika).  Knižničný fond knižnice tvoril v roku 2006 celkovo 32 891 kn. j.
vo všetkých formách vnímania pre nevidiacich a slabozrakých. V knižnično-informačnej oblasti
SKN zaznamenala 687 kn. j. – 243 titulov, z toho zvukové dokumenty tvorili 2 272 kn. j. – 493
titulov (v roku 2005 1 535 kn. j. – 174 titulov) a Braillové dokumenty 515 kn. j. – 349  titulov
(v roku 2005  152 kn. j. – 691 titulov). Z celkového počtu zvukových dokumentov sa v systéme
DAISY spracovalo 11 titulov z oblasti odbornej a beletristickej literatúry a knižnica začala aj
s digitalizáciou zvukových kníh vo formáte MP3, pričom takto sa spracovalo tiež 11 titulov.
V porovnaní s rokom 2005 bol prírastok knižničného fondu vyšší o 1100 kn. j, na čom má
vysoký podiel zvýšený povinný výtlačok a počet získaných darov.  V  roku  2006  knižnica
registrovala 1 640 používateľov(1 633 v r. 2005), počet výpožičiek dosiahol 38 252 kn. j., čo je
oproti roku 2005 o 1354 výpožičiek viac. Návštevnosť knižnice bola 5 513 návštevníkov (5500
v r. 2005). V roku 2006 vydávala SKN 12 titulov periodík (7 titulov vo zvukovom vyhotovení
a 5 v Braillovom vyhotovení), ďalších  5 titulov sa vydáva s finančným prispením Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Počet abonentov vydávaných periodík, ale aj kalendárov
bol v priebehu roka 833, pričom viacerí abonenti odoberajú viaceré časopisy. Knižnica
v priebehu roka realizovala projekt sprístupnenia digitálnych časopisov na internetovej stránke
knižnice. Knižnično-informačné služby poskytovala aj formou zásielok a donášky kníh
a prostredníctvom absenčných výpožičiek a zásielkovej služby v 29 oddeleniach pre nevidiacich
a slabozrakých používateľov pri verejných knižniciach v SR.

Múzeá a galérie

Ministerstvo kultúry je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť múzeí a galérií. Múzeá
a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry patria medzi vrcholné zbierkotvorné
inštitúcie, ktorých poslaním je nadobúdať, odborné spravovať, prezentovať a ochraňovať
zbierkové predmety tvoriace významnú súčasť kultúrneho dedičstva
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Slovenské národné múzeum (ďalej len SNM)
ako vrcholná múzejná inštitúcia Slovenskej republiky zabezpečovalo základné múzejné činnosti
spojené s odbornou správou zbierkových predmetov – akvizičnú činnosť, odbornú evidenciu
a ochranu zbierkových predmetov. Zároveň  si organizácia  ako ústredné metodické centrum pre
múzejnú činnosť plnila úlohy odborno-metodické, školiace, poradenské a konzultačné.
Zabezpečovalo sa využívanie a primerané sprístupňovanie zbierkových predmetov verejnosti
prostredníctvom stálych expozícií, výstav, vedeckovýskumnej činnosti, publikačnej a edičnej
činnosti. Organizácia pokračovala v realizácii národného programu Biodiverzity a zapojila sa do
projektu sprístupňovania kultúry a podpory návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.
V porovnaní s rokom 2005 došlo k zmene počtu špecializovaných múzeí SNM. Rozhodnutím
MK SR č. MK 13480/2005-110/32453 bolo s účinnosťou od 1. januára 2006 začlenené do SNM
Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. Rozhodnutím MK SR č. MK 5631/2006-110/21651 zo dňa
11. decembra 2006 sa zriadilo s účinnosťou od 1. januára 2007 Múzeum rusínskej kultúry
v Prešove.
SNM v roku 2006 nadobudlo celkovo 118 543 ks zbierkových predmetov z toho kúpou 28 782
ks, vlastným zberom 86 429 ks zbierkových predmetov, darom 3 335 zbierkových predmetov.
V rámci odbornej evidencie, katalogizácie zbierkových predmetov, vzrástol počet kusov
skatalogizovaných zbierkových predmetov na 3 628 847 kusov z celkového počtu 3 655 694
kusov zbierkových predmetov. SNM pokračovalo v realizácii projektu CEMUZ - elektronickom
spracovaní odbornej evidencie zbierkového fondu SNM a vo vytváraní centrálnej databázy
zbierkových predmetov múzeí na Slovensku. V roku  2006 sa v SNM ošetrilo celkovo 21 263 ks
zbierkových predmetov. SNM ako jedno z vedecko-výskumných pracovísk riešilo v roku 2006
161 vedecko-výskumných úloh. V rámci edičnej činnosti SNM sa vydalo 70 titulov – medzi
najvýznamnejšie patrili katalógy k výstavným projektom – napr. Poklady mincí na Slovensku,
Fujara a majstrovstvo tradičných hudobných nástrojov, vedecké zborníky – napr. Etnologické
rozpravy, Archeológia, Prírodné vedy. Výrazné úspechy boli dosiahnuté v oblasti expozičnej
činnosti. Sprístupnila sa expozícia Prírodovedného múzea Zázrak prírody – biodiverzita Zeme,
expozícia v pamätnom dome Kálmana Mikszátha v Sklabinej, expozícia Múzea kultúry
Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi, do finálnej podoby postúpili práce na expozícií
Najstaršie dejiny Slovenska v réžií Archeologického múzea. Nové expozície - Jar národa
slovenského a Zo starej Modry sprístupnilo pre verejnosť aj Múzeum Ľudovíta Štúra. V správe
SNM bolo v roku 2006 celkovo 67 expozícií (50 spoločenskovedných, 7 prírodovedných, 2
expozície v prírode, 2 pamätné izby, 6 hradných expozícií). V dramaturgii výstavného plánu
SNM sa v ostatnom období veľmi výrazne presadzovalo úsilie ponúkať verejnosti kvalitné
výstavy z vlastných zbierok a atraktívne výstavy dovezené zo zahraničia. Celkovo sa v roku
2006 realizovalo 200 výstav. Medzi najvýznamnejšie výstavné projekty v roku 2006 patrili:
Leonardo Da Vinci – Zvedavý génius, Mamuty na Slovensku – Stratený svet mamutov, Poklady
mincí na Slovensku, Osobnosti vedy a techniky, Čarokrásny svet minerálov..., Desatoro o fujare,
Fontes musicae hymnicae/Zo živých prameňov načierať, Najstaršie dejiny Slovenska, Španielske
umenie zo slovenských zbierok, Modrá krv, tlačiarenská čerň. Neoddeliteľnou súčasťou
prezentačných aktivít múzea sa stali tzv. netradičné aktivity múzeí (napr. Múzeum Červený
Kameň - Dni remesiel, Šermiarske dni Corvus), ktoré sa v roku 2006 zorganizovali v počte 940.
Popri príprave už tradičných a overených podujatí bol v roku 2006 realizovaný aj projekt Škola
v múzeu/Veda hrou, ktorého zámerom je revitalizovať a inovovať oblasť múzejnej pedagogiky
v podmienkach SNM. V roku  2006 navštívilo expozície, výstavy a iné prezentačné podujatia
SNM 1 320 062 návštevníkov.

Slovenské technické múzeum (ďalej len STM)
v priebehu roka 2006 sústreďovalo pozornosť na vykonávanie základných múzejných činností
spojených s odbornou správou zbierok (akvizícia, odborná evidencia zbierkových predmetov
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a ich ochrana). V roku 2006 získalo múzeum do svojho zbierkového fondu formou kúpy a daru
163 ks zbierkových predmetov (161 evidenčných jednotiek). Systematicky realizovalo odborné
spracúvanie zbierkových predmetov formou prvostupňovej a druhostupňovej evidencie. V rámci
ochrany zbierkových predmetov sa komplexne ošetrilo 155 kusov zbierok, prevažne z fondu
letectva a leteckej techniky. K 31. 12. 2006 STM sprístupňuje celkovo 24 expozícií, z toho 23
spoločensko-vedných a 1 expozíciu v prírode, pričom v roku 2006 sa sprístupnili dve nové
expozície (Letecká prístrojová technika, Galéria lietadiel). V rámci výstavnej činnosti STM sa
zrealizovalo  celkovo 45 výstav, z toho vlastných 8 (Vývoj motorových vozidiel na Slovensku
1955 – 1992, Nostalgia v domácnosti, Ján Lipský – život a dielo významného slovenského
kartografa, Meteority v minulosti a súčasnosti, Prajete si blesky?, Svet zabudnutej elektrónky,
Osobnosti vedy a techniky na Slovensku, Dr. Štefan Butkovič). V roku 2006 navštívilo expozície,
výstavy a iné prezentačné podujatia STM 75 551 návštevníkov. Významný podiel na tejto
skutočnosti mali, popri expozičnej a výstavnej činnosti múzea, celoročne pripravované podujatia
kultúrno-vzdelávacieho charakteru a náležitá pozornosť venovaná projektu podpory kultúry
prostredníctvom kultúrnych poukazov. V priebehu roka sa riešilo 7 vedecko-výskumných úloh
zameraných na dokumentáciu zbierkových fondov dejín vedy, výroby a techniky v múzeách na
Slovensku. V rámci edičnej činnosti STM sa vydali 4 tituly, a to v kategórii drobné tlače a
neperiodické zborníky.

Múzeum Slovenského národného povstania (ďalej len MSNP )
je celoslovenskou ústrednou špecializovanou múzejnou, vedeckou, odbornou a informačnou
organizáciou so špecializovaným verejným  archívom, ktorá cieľavedome zhromažďuje,
ochraňuje, vedecky a odborne spracúva, využíva a sprístupňuje dokumenty múzejnej, archívnej
a galerijnej hodnoty so vzťahom k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 - 1945. V roku
2006 pribudlo do zbierok múzea 638 ks múzejných a archívnych zbierkových predmetov.
Skatalogizovaných bolo 1 392 ks zbierkových predmetov a archívnych zbierok.
V rámci ochrany zbierkových predmetov bolo nakonzervovaných a zreštaurovaných 705 ks
zbierkových predmetov a archívnych zbierok (materiál kov, drevo, koža, papier a textil).
V hodnotenom období riešili pracovníci odborného úseku 14 vedecko-výskumných úloh.
Najrozsiahlejšou a najnáročnejšou bola štátna vedecká úloha Ľudské straty a obete obyvateľov
Slovenska v rokoch 2. svetovej vojny. V  rámci  edičnej  činnosti  MSNP  sa   v  uplynulom  roku
pripravili do tlače a vydali- Zborník Múzea SNP s príspevkami z odborného seminára na tému
Zjednocovanie antifašistických síl na Slovensku v roku 1943, Vznik a činnosť ilegálnej SNR,
Sprievodca expozíciou Múzea SNP a v rámci edície Z našich zbierok Československé vojenské
vyznamenania. Spolu sa v roku 2006 realizovalo 25 výstav, z toho 8 prevzatých, 6 vlastných,
3 dovezené zo zahraničia a 8 repríz. V rámci svojich informačných a vzdelávacích aktivít
zorganizovalo MSNP v roku 73 podujatí – prednášky a besedy, prezentácie, odborné semináre
inovačného štúdia učiteľov dejepisu, historické semináre pre učiteľov a žiakov základných škôl,
otvorené hodiny dejepisu pre žiakov základných a stredných škôl. Pracovníci úseku odborných
činností poskytovali  odborné konzultácie z oblasti histórie, muzeológie, archívnictva
a reštaurovania zbierkových predmetov v počte 25. (Múzeum poskytovalo v oblasti svojej
špecializácie odborno-metodickú a poradenskú službu ostatným múzeám na Slovensku,
odborno-metodickú a poradenskú službu pre učiteľov dejepisu, žiakov základných a stredných
škôl, študentov vysokých škôl a tiež v rámci svojej špecializácie poskytovalo odborno-
poradenskú, metodickú službu a materiálovú základňu pre štúdium a pre tvorbu expozícií
a výstav).

Slovenská národná galéria (ďalej len SNG)
ako vrcholná štátna zberateľská, vedecko-výskumná, metodická a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia
v galerijnej oblasti rozvíjala činnosť v roku 2006 v súlade so schváleným  plánom hlavných úloh
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galérie. SNG má nezastupiteľnú úlohu v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, ako aj tvorby,
uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt. Zbierkový fond SNG predstavuje asi 55 000
zbierkových predmetov, z ktorých mnohé sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva. V súlade
so schváleným výstavným plánom SNG predstavila v roku 2006 niekoľko veľkých projektov
starého umenia, súčasného umenia i retrospektívy významných umeleckých osobností. Kľúčové,
pôvodné odborné projekty SNG boli sprevádzané publikačnými výstupmi. Veľmi pozitívny
divácky ohlas mala výstava Slovenský mýtus, výstava Mária Uhorská pripravená v spolupráci
s Historickým múzeom mesta Budapešť, výstava Bludní Holanďania. Majstrovské diela
nizozemského umenia na Slovensku a i. špeciálnou výstavou Andy Warhol  – zatiaľ posledný
návrat kráľa pop-artu predstavila SNG novú významnú akvizíciu – kompletné portfólio 10
serigrafií Campbellovej polievky. V závere roka sa sprístupnili inovované stále expozície umenia
Slovenska vo Vodných kasárňach. V roku 2006 navštívilo SNG a jej vysunuté pracoviská spolu
75 478 návštevníkov. V rámci akvizičnej činnosti sa získali do zbierok SNG významné diela zo
starého umenia, doplnené boli diela do zbierky moderného a súčasného umenia, ako aj zbierky
architektúry, úžitkového umenia a dizajnu.
V spolupráci so zahraničnými inštitúciami, kultúrnymi inštitútmi a veľvyslanectvami SR SNG
pripravila v zahraničí viaceré výstavné projekty –  predovšetkým treba spomenúť výstavu diel
Ladislava Medňanského zo zbierok SNG v múzeách v Szegede a Szentesi (Maďarsko), výstavu
výberu diel z tvorby Martina Benku v meste Forli v Taliansku a i. V roku 2006 SNG
participovala tiež na príprave výstavy Rudolf Sikora – Sám proti sebe v Národnej galérii v Prahe,
podieľala sa na projekte prezentácie ČR a SR na medzinárodnej výstave Bienále architektúry
Benátky. V rámci štátnej reprezentácie SNG realizovala prezentáciu diela Jozefa Jankoviča na
výstave Beraymont summa artis v sídle Európskej komisie v Bruseli.
SNG venovala pozornosť ďalšiemu rozvoju projektov informatizácie, digitalizácie, archivácie
a prezentácie zbierok, fondov, činností SNG s cieľom sprístupniť digitálny obsah
prostredníctvom portálu SNG a portálu kultúry. Spracovala sa Koncepcia rozvoja informačných
systémov pre zbierkotvorné galérie a pokračovalo sa v Projekte CEDVU 2006 – Informačný
systém pre zbierkotvorné galérie (ISG)
V rámci projektu Deň otvorených dverí, ktorého cieľom je pokračovať v riešení problematiky
zvýšenej prístupnosti kultúry a kultúrnych hodnôt pre deti a mládež, SNG pripravila sériu
výchovno-vzdelávacích podujatí. Komunikačné centrum komplexne zabezpečovalo edičné,
propagačné a sprievodné aktivity k výstavám roku 2006, ako aj vydanie Ročenky 2004 – 2005.

Štátna galéria v Banskej Bystrici (ďalej len ŠG)
 ako štátna zberateľská, vedecko-výskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v galerijnej oblasti
rozvíjala činnosť v súlade s plánovanými úlohami. Prioritné úlohy na rok 2006, v ktorom si
galéria pripomenula 50. výročie svojho vzniku, boli v oblasti tvorby, ochrany a prezentácie
zbierok, ako aj novej stálej expozície a kvalitného výstavného programu. ŠG zabezpečila vo
svojich priestoroch v roku 2006 realizáciu 9 vlastných výstav, 3 boli prevzaté a 2 prechádzali
z minulého roku. V októbri 2006 sa otvorila nová stála expozícia Slovenská grafika  20. storočia
zo zbierok ŠG BB. Veľký záujem verejnosti zaznamenala, okrem novej stálej expozície, výstava
M. Bartuszová/Klíčenie, ako aj výstava Dve storočia s českými bábkami zo zbierok Múzea
bábkarských kultúry v Chrudimi. V roku 2006 evidovala ŠG celkovo 9 951 návštevníkov vo
svojich objektoch. V roku 2006 sa zaviedli kultúrne poukazy, ktoré začali využívať žiaci
a študenti stredných škôl od mája 2006. V rámci edičnej činnosti ŠG vydala vo vlastnom náklade
4 nové tituly – okrem propagačného materiálu k výstavným projektom ŠG vydala
reprezentatívny katalóg Slovenská grafika 20. storočia zo zbierok ŠG BB a podieľala sa na
vydaní ďalších katalógov k výstavám. V rámci kultúrno-výchovnej činnosti v priebehu roka
2006 sa uskutočnilo 231 edukačných podujatí. Vedecko-výskumné úlohy sa plnili podľa
dlhodobého plánu a súviseli s výstavnou, edičnou a publikačnou činnosťou. V roku 2006 získala
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ŠG 25 nových akvizícii zbierkového fondu. Pokračovalo sa v tvorbe, ochrane a sprístupňovaní
zbierkového fondu, v postupnej digitalizácii obrazovej dokumentácie zbierkového fondu. V roku
2006 sa vykonala  mimoriadna komplexná revízia zbierkového fondu. Zásadné oblasti práce
a plánované hlavné úlohy ŠG boli naplnené. ŠG bola s účinnosťou od 1. 1. 2007 prevedená
z ministerstva  kultúry do zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra

Ústredie ľudovej umeleckej výroby  (ďalej len ÚĽUV)
V roku 2006 organizácia opakovane spolupracovala na prezentácii našich remesiel v zahraničí.
So Slovenskou agentúrou cestovného ruchu pripravil ÚĽUV nekomerčné prezentácie ľudových
výrob na odborných podujatiach v Paríži, Prahe, Budapešti, Londýne a Ríme. Rozhodujúcu časť
odborných aktivít ÚĽUVu predstavovali stále kultúrne činnosti ako organizovanie záujmových
kurzov remesiel pre mládež a dospelých, výstavná činnosť, edičná činnosť, dokumentovanie
ľudovej umeleckej výroby v jej súčasných prejavoch, odborné poradenstvo pre výrobcov
a tvorivé semináre pre výrobcov, sprístupňovanie poznatkov o tradičných remeslách
prostredníctvom špecializovanej webovej stránky.
Akreditačná komisia MŠ SR  schválila štyri nové kurzy Školy remesiel ÚĽUV. Celkovo sa
v roku 2006 realizovalo 154 samostatných kurzov. Integrálnou súčasťou kultúrno-vzdelávacej
činnosti ÚĽUV  bolo v roku 2006 naďalej organizovanie kurzov tradičných remesiel a ľudových
výrob pre verejnosť a tvorivých dielní pre jednotlivcov a školské kolektívy. V rámci edičnej
činnosti organizácia zabezpečila vydanie časopisu RUD, Prírodné pletivá v tradičnej a súčasnej
slovenskej kultúre a v edícii vzdelávacích brožúr vyšla brožúra Anny Chlupovej Výroba zo
slamy. V roku 2006 pokračovali intenzívne  práce na napĺňaní databázy internetovej aplikácie
Virtuálna galéria umeleckej výroby (súčasťou je aj Databáza výrobcov). V rámci výstavných
aktivít sa uskutočnilo spolu 14 výstav.

Národné osvetové centrum (ďalej len NOC)
NOC zabezpečuje odborné poradenstvo, metodickú pomoc, spracúva systémové koncepcie,
iniciuje a predkladá celoštátne programy v oblasti osvetovej činnosti, vypracúva projekty
a spolupodieľa sa na súťažných a prehliadkových aktivitách a významných celoštátnych
kultúrnych podujatiach. Odborne garantuje celoštátne súťaže záujmovej umeleckej činnosti,
pričom okrem týchto činností eviduje, dokumentuje, ochraňuje a využíva tradičnú ľudovú
kultúru pre osvetovú činnosť (s prihliadnutím na špecifiká menšinových kultúr), projektuje
a realizuje záujmové  vzdelávanie v oblasti kultúry pre zamestnancov a dobrovoľných
pracovníkov štátnej správy, samospráv, tretieho a privátneho sektora. Súčasťou edičnej činnosti
NOC je vydávanie teoretických a odborno-metodických materiálov, repertoárových materiálov
a notovín, organizácia vydáva odborné časopisy Javisko a Národná osveta. Zaoberá sa aj
dokumentačnou činnosťou a tvorbou databáz. Zhromaždené dokumenty NOC využíva na rozvoj
miestnej a regionálnej kultúry, pričom zabezpečuje zber, evidenciu a vyhodnocovanie
informácií, spracúva súhrnné analýzy, informačné a štatistické prehľady. Okrem tvorby databáz
sa NOC podieľa aj na výskumnej činnosti. V rámci nej zabezpečuje sociologický výskum
a výskum ekonomiky kultúry a vykonáva výskumné aktivity podľa aktuálnej spoločenskej
požiadavky aj mimo oblasti  kultúry. NOC pripravuje a realizuje aj projekty vyplývajúce
z kultúrnych dohôd s inými štátmi, z bilaterálnych projektov, projektov V4 a EÚ a projektov
vysielania a prijímania kolektívov a jednotlivcov z oblasti živej neprofesionálnej kultúry. NOC
je systémotvorným subjektom, ktorý pôsobí v priestore živej neprofesionálnej kultúry
v miestnych a regionálnych podmienkach.

http://www.nocka.sk/noc/vzdelavanie
http://www.nocka.sk/javisko
http://www.nocka.sk/no
http://www.nocka.sk/databazy
http://www.nocka.sk/uvkavm/projekty
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Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo (ďalej len SÚH)
vykonávala činnosť zameranú na kultúrno-výchovnú a vzdelávaciu činnosť, edičnú činnosť,
odborno-pozorovateľskú a výskumnú činnosť, výrobno-technickú činnosť. Zabezpečovala
aktivity a spoluprácu s partnerskými inštitúciami v zahraničí.
V roku 2006 v SÚH sa zriadilo Múzeum Mikuláša Konkolyho Thege v Hurbanove, kde sa
zabezpečovalo budovanie špecializovanej expozície astronómie na Slovensku s dôrazom na
prezentáciu Mikuláša Konkolyho Thegeho, ako významnej osobnosti v dejinách vedy a techniky
na Slovensku. V oblasti kultúrno-výchovnej a vzdelávacej činnosti v rámci planetária SÚH
zorganizovala rôzne podujatia, na ktorých sa zúčastnilo 19 307 návštevníkov. Uskutočnilo sa
záverečné sústredenie úspešných účastníkov finále vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach pre
školopovinnú mládež, v máji 2006 sa  uskutočnil 18. celoštátny slnečný seminár pre 50
účastníkov z astronomických, geofyzikálnych ústavov SAV SR a ČAV ČR, univerzít
a pracovníkov hvezdárni zo SR a ČR. V roku 2006 sa uskutočnili aj astronomické súťaže:
Vesmír očami detí a Astrofoto. V edičnej činnosti sa SÚH venovala vydávaniu časopisu Kozmos
a neperiodických publikácií (napr. Astronomická ročenka 2007, Astronomický kalendár 2007).
Pracovníci hvezdárne sa v roku 2006 zúčastnili na  expedícii za úplným zatmením Slnka
v Turecku – Manavgat.

Ochrana pamiatkového fondu

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len PÚ SR)
ako orgán špecializovanej štátnej správy v roku 2006 zabezpečoval predovšetkým úlohy na
úseku ochrany pamiatkového fondu. Išlo najmä o vydávanie rozhodnutí a záväzných stanovísk
v správnom konaní, ako aj odborných analýz a posudkov vo veciach záchrany, obnovy,
reštaurovania, využitia a prezentácie národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území pre
jednotlivé právnické osoby, fyzické osoby a ďalšie oprávnené osoby a občanov.
V sledovanom období vydal PÚ SR vrátane jednotlivých krajských úradov (KPÚ) spolu 16 786
rozhodnutí a odborných stanovísk. Pokračovala revízia pamiatkových území (pamiatkových zón
a pamiatkových rezervácii) zameraná najmä na terénnu previerku opodstatnenosti ochrany
a rozsahu vymedzených území z hľadiska súčasného stavu v porovnaní s podmienkami v období
ich vyhlásenia. Monitorovala sa starostlivosť o lokality Svetového kultúrneho dedičstva
a pripravili sa nominačné projekty Pevnostný systém  Komárno a Historické jadro Levoče na
predloženie do UNESCO na zápis do Zoznamu svetového dedičstva. Pokračovalo sa na príprave
ďalších nominačných projektov Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku a Pamiatky
Veľkej Moravy v ČR a SR v spolupráci s Českou republikou. V rámci budovania Geografického
informačného systému PÚ SR dal do overovacej prevádzky Geografický informačný systém
ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. PÚ zorganizoval viacero podujatí najmä
v rámci Medzinárodného dňa pamiatok (18. apríl), Dní európskeho kultúrneho dedičstva
a podujatia Nostalgia Expo 2006. Ukončil v rámci úloh vedecko-výskumnej činnosti výskum
a pasportizáciu vitráží, ktoré budú prezentované aj v reprezentatívnej knižnej publikácii.

Literatúra a knižná kultúra

Literárne informačné centrum (ďalej len LIC)
LIC v priebehu roka 2006 sprístupňovalo informácie o súčasnej slovenskej literatúre pre odbornú
a širokú kultúrnu verejnosť najmä využívaním množstva údajov spracovaných
v elektronickej databáze a propagáciu a šírenie najvýznamnejších a najhodnotnejších diel
autorov súčasnej slovenskej literatúry v zahraničí. Rozšírila sa dokumentácia o autoroch súčasnej
slovenskej literatúry vrátane ukážok z ich tvorby, o literárnom živote na Slovensku, sprístupňuje
sa literatúra aj formou e-books. Úspešne sa realizovali dva prioritné projekty – Storočnica
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Ladislava Hanusa a Rok Ľudovíta Štúra. Seminár Ladislav Hanus – osobnosť pre 21. storočie sa
konal za účasti filozofov, teológov, kulturológov a vysokoškolských pedagógov pod záštitou
ministra kultúry. V Roku Ľudovíta Štúra sa konalo v spolupráci s Jazykovedným ústavom
Ľudovíta Štúra SAV, Maticou slovenskou a Slovenskými inštitútmi v Prahe a Varšave viacero
podujatí so záverečným literárnovedným seminárom.
Na medzinárodných knižných veľtrhoch  aj knižných výstavách sa v  roku 2006 vystavovalo
takmer 2 600 knižných titulov, ktoré ostávajú darom zastupiteľským úradom, katedrám
slavistiky alebo slovakistiky a pod. Slovenská republika mala národný stánok na veľtrhoch
v Londýne, Bologni, Budapešti, Prahe, Varšave,  Frankfurte, Paríži a Solúne. V komponovaných
programoch sa zahraničným odborníkom predstavili vybraní slovenskí spisovatelia s ukážkami
ich tvorby a vydavateľstvá s najzaujímavejšími najnovšími titulmi.
Systém podpory prekladov a vydávania diel slovenských autorov v zahraničí SLOLIA ako jedna
z najúčinnejších foriem prispievajúcich k etablovaniu slovenskej literatúry v zahraničí
sprístupňuje najlepšie diela slovenskej literatúry európskej čitateľskej verejnosti. V roku 2006 sa
podporilo celkom 26 prekladov diel slovenských autorov v zahraničí v 14 jazykoch. V priebehu
roka 2006 realizovalo LIC viacero literárnych podujatí, akcií, komponovaných programov
v zahraničí a svojou účasťou prispelo k mnohým domácim podujatiam. Medzi ne patrili
Regensburg (spolupráca s SI v Berlíne a univerzitou v Regensburgu) s autorským čítaním M.
Hatalu v rámci série podujatí Poznáte Slovensko?, Stuttgart s čítaním J. Beňovej, S. Žuchovej,
Praha s prezentáciou Stredná Európa Ťa miluje vrátane propagácie slovenských diel v Českom
rozhlase, Berlín zapojenie Slovenska do internetového serveru Lyrikline – zverejňovanie poézie
autorov členských štátov EÚ a iných krajín sveta s výberom básní, Paríž s prezentáciou románu
D. Kapitáňovej vo francúzskom jazyku, Postupim s autorským čítaním U. Kovalyka, Berlín
s autorským čítaním S. Žuchovej a P. Krištúfka venovaný slovenskej literatúre, Lipsko
s autorským čítaním J. Balcu a T. Janovica v rámci fóra Kleine Sprachen – grosse Literaturen,
Londýn s autorským čítaním K. Kuchelovej z antológie Nová poézia z východnej a strednej
Európy, Janov s autorským čítaním M. Haugovej na 4. medzinárodnom festivale poézie.
 Rozšírila sa spolupráca so zahraničnými partnermi, so zástupcami almanachu Two Lines v San
Franciscu, zástupcami literárnych centier v Litve, Lotyšsku, Srbsku, Slovinsku, Bulharsku,
Holandsku, Izraeli či s ministerstvom  kultúry Turecka. K propagácii prispeli aj viacjazyčné
propagačné publikácie – miniknižočky Farkašovej, Kapitáňovej, Kopcsaya, Uličianskeho,
Hatalu.  Časopis Slovak Literary Review vychádza v cudzích jazykoch. Pokračovalo vydávanie
Prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov, vyšiel VII. zv./2 pod názvom Turci v Uhorsku. Ďalej
v roku 2006 vyšli diela V. Marčok a kol. Dejiny slovenskej literatúry III,  P.  Valček Slovník
literárnej teórie, P. Valček, P. Rankov Čítanie 2006, Slovensko s podtitulom Dejiny – Divadlo –
Hudba – Jazyk – Literatúra - Ľudové kultúra - Výtvarné umenie, Slováci v zahraničí.
Pokračovalo sa vo vydávaní dvojtýždenníka Knižná revue a  mesačníka Slniečko.

Ostatná činnosť v kultúre

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví  (ďalej len ÚVŠC)
plnil aj v roku 2006 svoje poslanie v rozsahu zodpovedajúcom odbornému potenciálu a náplni
svojej činnosti, ktorou je predovšetkým informačno-dokumentačná, analyticko-konzultačná,
prednášková a edičná činnosť v oblasti tradičnej a netradičnej religiozity.
Medzi ťažiskové činnosti predmetnej inštitúcie patril výskum religiozity, ktorého podstatnou
súčasťou je monitorovanie religiozity v spoločnosti, zber, sumarizácia a sprístupňovanie
základných informácií o registrovaných i neregistrovaných náboženských spoločenstvách v SR a
výskum implicitnej religiozity. V rámci odbornej spolupráce sa ÚVŠC zameral na kooperáciu na
národnej a medzinárodnej úrovni s odborníkmi a inštitúciami relevantného zamerania –
získavanie informácií, stanovísk, odborných materiálov a publikovateľných štúdií od odborníkov
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v SR i v zahraničí. ÚVŠC venoval v rámci dlhodobého výskumu pozornosť aj na vývoj vzťahov
štátu a cirkví v jednotlivých krajinách sveta s dôrazom na problematiku náboženskej slobody,
ľudských práv, registrácie cirkví a pôsobenie cirkví a náboženských spoločností v spoločnosti,
ako aj etablovanie a pôsobenie nových náboženských smerov a hnutí v Slovenskej republike.
Ústav v roku 2006 zostavil, redakčne spracoval a zadal do tlače 4 publikácie. Predmetná
inštitúcia usporiadala, resp. spoluusporiadala 6 odborných podujatí, pričom niektoré aj
s medzinárodnou účasťou.

Správa kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry SR (ďalej len SKZ)
V roku 2006 zabezpečovala úlohy pre ministerstvo v oblasti autodopravy, služby výpočtovej
techniky, údržby, hygienické služby a materiálno-technické zabezpečenie.  Ďalej  SKZ v súlade
s uzavretým kontraktom so zriaďovateľom poskytovala služby v účelovom zariadení,
zabezpečovala činnosť Domu umenia v Piešťanoch ako aj činnosť v objekte na Jakubovom
námestí v Bratislave. V roku 2006 sa v Dome umenia uskutočnilo 67 kultúrnych podujatí, ktoré
navštívilo 14 357 návštevníkov, a 12 výstav s 8 000 návštevníkmi. V Účelovom zariadení
ministerstva kultúry boli zabezpečované pracovné porady, rokovania, tlačové konferencie
a služby pre prijatých zahraničných hostí.
SKZ ako investor zabezpečovala činnosti súvisiace s realizáciou investičnej akcie Novostavba
SND.

Prezentácia kultúry v zahraničí

Ministerstvo kultúry  sa v roku 2006 priamo zúčastnilo alebo sprostredkovalo účasť a
zabezpečilo vyslania expertov na podujatia, pravidelné zasadnutia, konferencie či semináre
organizované európskymi inštitúciami a organizáciami, predovšetkým v rámci predsedníctva
Fínska v EÚ, ako aj na podujatia organizované orgánmi Európskej únie, Rady Európy,
UNESCO, V4, SEI, OECD, WIPO, OSN, WTO, Eurimages, European Audiovisual Observatory
a Združením Podunajských krajín Arge Donauländer.
Ministerstvo koordinovalo postupy v oblasti medzinárodných stykov najmä s Ministerstvom
zahraničných vecí SR, Úradom vlády SR, veľvyslanectvami SR v zahraničí, zahraničnými
zastúpeniami v SR, Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli, Stálou misiou SR pri Rade Európy
v Štrasburgu, Stálou misiou SR pri OSN v Ženeve, Zastúpením SR pri UNESCO v Paríži, ako aj
Stálou misiou SR pri OECD v Paríži.
V oblasti multilaterálnej spolupráce sa ministerstvo aktívne podieľalo na Vyšehradskej
spolupráci prostredníctvom spoločných projektov.
Výsledkom činnosti, ktorú ministerstvo vykonáva vo vzťahu k UNESCO, bolo úspešné
ukončenie ratifikačného procesu k Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti
kultúrnych prejavov. V nadväznosti na ďalšiu medzinárodnoprávnu zmluvu UNESCO Dohovor
na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva sa ministerstvo spolupodieľalo na príprave troch
prezentačných podujatí v sídle UNESCO v Paríži. Výstava a dve hudobno-interpretačné
podujatia sa uskutočnili v októbri 2006 v súvislosti so zápisom fujary – hudobného nástroja a
jeho hudby do  Zoznamu  majstrovských diel nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.
V oblasti multilaterálnej spolupráce –  FRANKOFÓNIA  -  sa   ministerstvo  podieľalo  na
príprave a koordinácií činností európskeho festivalu poézie, divadla a hudby s názvom
Smerovanie na východ (Cap à l´Est), ktorý sa úspešne etabloval na Slovensku. Jeho 4. ročník sa
uskutočnil 23. – 27. augusta v Banskej Štiavnici.
V oblasti bilaterálnej spolupráce sa podpísal  Program spolupráce v rámci zmiešanej komisie
Bavorsko-Slovenská republika na roky 2006 a  Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a cirkví Rumunska na roky 2006 – 2008.
V oblasti zabezpečenia prezentácie kultúry v zahraničí sa realizovali tieto  akcie:
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Trojkráľový koncert v spolupráci s veľvyslanectvom SR v Dubline. Išlo o spoločný koncert
významných slovenských hudobníkov violončelistu J. Luptáka, huslistu S. Palúcha s írskym
flautistom B. Dunningom.
Novoročný koncert Brusel v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli, ako aj
veľvyslanectvom SR v Belgicku. Na koncerte vystúpil huslista D. Karvay a folklórny súbor
Šarišan.
Sarajevská zima 2006 - prezentácia slovenskej kultúry v rámci medzinárodného festivalu
Sarajevská zima v hlavnom meste Bosny a Hercegoviny Sarajeve.
Týždeň slovenskej kultúry v Helsinkách a  vo Varšave. Z iniciatívy veľvyslanectva SR sa
uskutočnila prezentácia slovenskej kultúry v Helsinkách. V spolupráci veľvyslanectva SR
a Slovenského inštitútu vo Varšave s MK SR, VÚC Bratislava, SACR, ako aj viacerých inštitúcií
z Poľska sa v rámci týždňa slovenskej kultúry uviedli výstavy súčasného výtvarného umenia,
architektúry, fotografie, koncerty folklórne, džezové, pop skupín, divadelné predstavenia
(činohra SND, bábkové divadlo),  filmová prehliadka na tému Jánošík, literárne podujatia, ako aj
prezentácie slovenskej kuchyne a cestovného ruchu.
Dni ukrajinskej kultúry v SR. Realizáciou podujatí boli poverené organizácie ministerstva -
Hudobné centrum, Štátna vedecká knižnica, Filmový ústav a Slovenská filharmónia.
Prehliadka slovenských trezorových filmov v Dánsku. V rámci Prehliadky zakázaných filmov
z krajín V4 v Kodani a v Aarhus sa uviedli  aj tri slovenské tituly. Otváracím filmom celej
prehliadky bol film režiséra D. Hanáka Ja milujem, ty miluješ, ktorý  uviedol filmový historik
prof. V. Macek.
Dni Slovenska v Bruseli, ktoré sa realizovali v spolupráci všetkých vyšších územných celkov
Slovenska. Uskutočnili sa koncerty vážnej  a džezovej hudby, premietanie filmov, výstava
súčasného výtvarného umenia, fotografií, konferencia k problematike regiónov Slovenska, ako aj
informačné a propagačné podujatia k prezentácii slovenských regiónov.
Dni Bulharskej kultúry, ktoré sa konali v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Martine.
Mesiac česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti (október 2006). Počas uvedeného podujatia sa
uskutočnilo hosťovanie baletu  pražského Národného divadla na scéne historickej budovy SND,
Činohra SND odohrala dve predstavenia Poslednej cigary od  B. Ahlforsa v Českej republike
v Mladej Boleslavi.
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1.1. 2.   Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Hospodárenie rozpočtovej kapitoly v roku 2006 ovplyvnili predovšetkým  tieto
skutočnosti:

· viazanie rozpočtovaných príjmov kapitoly v objeme 688 mil. Sk v súvislosti s nenaplnením
príjmov z dôvodu pozastavenia odpredajov nehnuteľného majetku vo vlastníctve MK SR ,

· presun kapitálových výdavkov, ktoré neboli čerpané v roku 2005 v objeme 47 mil. Sk,
k čerpaniu v roku 2006,

· zníženie bežných výdavkov v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podpory
kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí z MK SR a ÚV SR na Úrad Slovákov žijúcich
v sume  cca 13 mil. Sk,

· prekročenie limitu výdavkov kapitoly o 270  mil. Sk s účelovým určením pre Slovenský
rozhlas na vykrytie straty za rok 2005,

· prekročenie limitu výdavkov kapitoly o 160 mil. Sk s účelovým určením na dofinancovanie
novostavby Slovenského národného divadla,

· valorizácia miezd zamestnancov rezortu kultúry v objeme 59 mil. Sk,
· viazanie výdavkov  rozpočtovej kapitoly v nadväznosti na Uznesenie vlády SR

č. 686/2006 v sume cca 157 mil.  Sk,
· povolené prekročenie limitu (bežných) výdavkov kapitoly  o 10 mil. Sk s účelovým

určením na vysielanie do zahraničia v súlade s § 21 ods.1, písm. c) zákona 619/2003 Z. z.
o Slovenskom rozhlase.

     Plnenie záväzných ukazovateľov v porovnaní so schváleným a upraveným rozpočtom
ukazuje nasledujúca tabuľka:

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
A.  Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2006
I. Príjmy kapitoly 47 307 945 000 257 000 272 649 106,1 0,29 629,6
    v tom: mimorozpočtové príjmy 8 498 0 0 2 852 - - 33,6
II. výdavky kapitoly spolu 4 295 720 4 565 587 4 950 127 4 947 644 99,9 108,4 115,2
Z toho :
700 -  kapitálové výdavky 915 941 842 822 840 390 840 287 100,0 99,7 91,7
610 - Mzdy, platy, služobné  príjmy
a ostatné osobné vyrovnania 232 707 238 657 262 683 262 880**) 100,1 110,1 113,0
III. Počet zamestnancov (okrem

štátnych) 844 924 924 909 98,4 98,4 107,7
Z toho: aparát  ministerstva 46 49 49 45 91,8 91,8 97,8
610 – Mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné  vyrovnania
aparátov ústredných orgánov
(okrem štátnych zamestnancov) 11 569 10 430 12 407 12 349 99,5 118,4 106,7

 Počet štátnozamestnaneckých miest
celkom 276 312 313 287 91,7 92,0 104,0

 Z toho: ústredný orgán 104 117 118 104 88,1 88,9 100,0
Objem finančných prostriedkov
určených na platy 76 553 79 615 87 427 87 337 99,9 109,7 114,1

Z toho: ústredný orgán 37 774 36 184 43 626 43 536 99,8 120,3 115,3
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B. Plnenie ostatných ukazovateľov rozpočtu výdavkov za rok 2006

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
V tom:
1. bežné výdavky rozpočtových

organizácií 577 210 585 422 626 481 627 118 100,1 107,1 108,6
 2. bežné transfery -

príspevkové organizácie 1 461 445 1 357 630 1 563 717 1 563 717 100,0 115,2 107,0
  3. grantový systém MK SR 438 007 720 590 718 941 715 933 99,6 99,4 163,5
4. výdavky na podporu kultúrnych

aktivít  a prezentáciu v zahraničí * 0 162 094 0 0 - -
5. cirkvi  a náboženské spoločnosti 875 477 880 029 899 908 899 899 100,0 102,3 102,8
6.  Matica slovenská 17 640 17 000 21 000 21 000 100,0 123,5 119,0
7.  Slovenský rozhlas 10 000 0 279 690 279 690 100,0 - 2796,9

Kapitálové výdavky spolu (zdroj
111 a zdroj 131) 915 941 842 822 840 390 840 287 100,0 99,7 91,7

V tom:
 1. kapitálové aktíva  (rozpočt.org.) 34 045 104 030 98 504 98 421 99,9 94,6 289,1
2. kapitálové transfery

(príspevkové organizácie) 863 672 720 792 652 158 652 158 100,0 90,5 75,5
3. cirkvám a náboženským

spoločnostiam 0 0 2 200 2 200 100,0 - -
 4. kapitálové transfery – grantový
     systém 17 865 18 000 87 528 87 508 100,0 486,2 489,8
 5. kapitálový transfer – Matica

slovenská 359 0 0 0 - - -

*) O rozpočtované finančné prostriedky na kultúrne aktivity boli v priebehu I. polroka 2006 upravené rozpočty
rozpočtových a príspevkových organizácií
**) vrátane výdavkov z mimorozpočtových prostriedkov vo výške 347 tis. Sk

1. 1. 3.    Rozpočtové opatrenia

     V roku 2006 ministerstvo realizovalo 35 nasledovných rozpočtových opatrení
Ministerstva financií SR:

1. Povolené prekročenie limitu výdavkov celkom (kód zdroja 13) v súvislosti s § 8 zákona č.
523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov  - presun kapitálových výdavkov rozpočtových
organizácií z roku 2005 v objeme 47 446 262,60 Sk do rozpočtu na rok 2006.

2. Viazanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podpory
kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí z MK SR a ÚV SR na Úrad Slovákov žijúcich
v zahraničí v sume 12 854 tis. Sk.

3. Presun finančných prostriedkov v rámci programovej štruktúry ministerstva. Týmto
rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo prerozdelenie finančných prostriedkov určených na
kultúrne aktivity rozpočtových a príspevkových organizácií, zvýšenie dotácie pre Maticu
slovenskú  o 4 mil. Sk a delimitácia referátu Media Desk z aparátu ministerstva na Slovenský
filmový ústav v sume 1 677 tis. Sk.

4. Povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov kapitoly (kategória 630 Tovary a služby)
za účelom riešenia miezd zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v Pamiatkovom
úrade SR v sume 4 500 tis. Sk.

5. Povolené prekročenie limitu výdavkov o 139 tis. Sk  na zabezpečenie finančných
prostriedkov  na zvýšenie platov ústavných činiteľov, predstavených v politickej funkcii
v súvislosti so zverejnením dosiahnutej priemernej nominálnej mzdy zamestnanca
v hospodárstve SR za rok 2005 a miery inflácie za rok 2005 Štatistickým úradom SR.
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6. Viazanie bežných výdavkov a prekročenie limitu kapitálových výdavkov o 2 920 tis. Sk za
účelom zabezpečenia potrieb organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu kultúry (UKB,
SNK, ŠVK Košice).

7. Presun prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu výdavkov rozpočtovej organizácie
Bibiana- Medzinárodný dom umenia pre deti z výdavkov určených na tovary a služby do
výdavkov na mzdy za účelom zabezpečenia dozoru na výstavách v objeme 1 023 tis. Sk.
Rozpočtovým opatrením boli súčasne schválené potrebné mzdové prostriedky v súvislosti
s personálnou výmenou vo funkcii ministra vo výške 233 tis. Sk.

8. Povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie rozpočtových prostriedkov v sume 3 800
tis. Sk na zvýšenie osobného ohodnotenia a odmien za účelom stabilizácie zamestnancov
aparátu ústredného orgánu.

9. Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly na základe uznesenia vlády SR
č. 420/2006 bod B.2 o 270 453 tis. Sk s účelovým určením pre Slovenský rozhlas na vykrytie
straty za rok 2005.

10. Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly v sume 160 000 tis. Sk v súlade z uznesením
vlády SR č. 501/2006  s účelovým určením na zabezpečenie dofinancovania a následnej
prevádzky novostavby Slovenského národného divadla.

11. Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov a viazanie bežných výdavkov v sume
630 tis. Sk so súčasným presunom výdavkov v rámci programovej štruktúry rozpočtovej
kapitoly v objeme 15 809 tis. Sk. Uvedeným rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje
prerozdelenie finančných potrieb podľa požiadaviek jednotlivých organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.

12. Povolené prekročenie bežných výdavkov  a viazanie  kapitálových výdavkov  v súvislosti
s financovaním filmového projektu Bathory (20 000 tis. Sk) a projektu informatizácie knižníc
Slovenskou národnou knižnicou v Martine ( 2 500 tis. Sk).

13. Povolené prekročenie limitu výdavkov o 59 341 tis. Sk za účelom valorizácie miezd štátnych
zamestnancov a zamestnancov pri  výkone práce verejnom záujme v rezorte kultúry  a s tým
súvisiaceho zvýšeného poistného a príspevku do poisťovní. Týmto rozpočtovým opatrením
boli zároveň uvoľnené finančné prostriedky pre zamestnancov príspevkových organizácií
odmeňovaných podľa Zákonníka práce a pre cirkvi a náboženské spoločnosti.

14. Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly o 3 400 tis. Sk s účelovým určením  na
úpravu objektov cirkví.

15. Viazanie kapitálových výdavkov v sume 5 800 tis. Sk v súvislosti s potrebou zvýšenia
bežných výdavkov na úhradu licencií pre LITA a presunu v rámci grantového systému.

16. Povolené prekročenie limitu výdavkov so súčasným zvýšením záväzného ukazovateľa mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume  233, 5 tis. Sk a viazanie bežných
výdavkov v kategórii tovary a služby za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov,
súvisiacich s výmenou na poste ministra kultúry SR. Uvedeným rozpočtovým opatrením sa
rieši aj presun výdavkov v rámci programovej štruktúry ministerstva v sume 1 133 tis. Sk za
účelom prerozdelenia finančných prostriedkov medzi organizáciami ministerstva.

17. Viazanie výdavkov  rozpočtovej kapitoly v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 686/2006
v sume 156 672 tis. Sk.

18. Viazanie záväzného ukazovateľa kapitálové výdavky o 486 tis. Sk so súčasným prekročením
bežných výdavkov na základe potrieb organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.

19. Presun výdavkov v rámci kapitoly s cieľom zvýšenia prostriedkov na mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Týmto rozpočtovým opatrením sa rieši zvýšenie počtu
zamestnancov o 1 osobu a vyššia potreba výdavkov na mzdy o 1 071,2 tis. Sk v súvislosti
s vymenovaním  druhého štátneho tajomníka v rezorte kultúry.
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20. Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov a viazanie rozpočtových prostriedkov
o 9 277 tis. Sk z dôvodu riešenia presunov výdavkov v grantovom systéme a zvýšenia
príspevku na činnosť  Štátneho divadla Košice.

21. Povolené prekročenie limitu výdavkov na mzdy so súčasným viazaním ostatných bežných
výdavkov v sume 7 500 tis. Sk z dôvodu zvýšenia hmotnej zainteresovanosti zamestnancov
Slovenskej národnej knižnice v Martine a aparátu ministerstva.

22. Viazanie rozpočtovaných príjmov kapitoly v objeme 688 000 tis. Sk v súvislosti
s nenaplnením príjmov z dôvodu pozastavenia odpredajov nehnuteľného majetku vo
vlastníctve MK SR.

23. Povolené prekročenie limitu výdavkov o 8 000 tis. Sk určené na tvorbu, šírenie, ochranu
a prezentáciu kultúrnych hodnôt v rozpočtovej kapitole ministerstva.

24. Povolené prekročenie limitu výdavkov o 400 tis. Sk v rámci medzirezortného programu 06K
Národný program vedy a techniky, kde spoluriešiteľom výskumnej úlohy je Slovenská
národná knižnica v Martine.

25. Povolené prekročenie limitu výdavkov v 100 tis. Sk z rezervy predsedu vlády SR,  účelovo
určených na financovanie osláv SNP pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici.

26. Viazanie záväzného ukazovateľa kapitálové výdavky v sume 1 735 tis. Sk  za účelom
použitia týchto finančných prostriedkov v oblasti bežných výdavkov  podľa potrieb
a požiadaviek organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.

27. Povolené prekročenie limitu (bežných) výdavkov kapitoly  o 10 000 tis. Sk s účelovým
určením na vysielanie do zahraničia v súlade s § 21 ods.1, písm. c) zákona 619/2003 Z. z.
o Slovenskom rozhlase.

28. Viazanie limitu výdavkov na mzdy, určené pre štátnych zamestnancov Pamiatkového úradu
SR a povolené prekročenie výdavkov na mzdy pre zamestnancov vo výkone prác vo
verejnom záujme v sume 933 tis. Sk a presun výdavkov medzi programami kapitoly v sume
524 tis. Sk.

29. Viazanie výdavkov kapitoly o 5 298 842,- Sk v súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Uvedené kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v pôsobnosti
ministerstva budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku.

30. Povolené prekročenie limitu výdavkov na mzdy a viazanie bežných výdavkov v sume 290
tis. Sk, určených na odmeňovanie zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach.

31. Presuny výdavkov v rámci programovej štruktúry ministerstva v sume 817 300,- Sk
z dôvodu zabezpečenia dostatočnej výšky finančných prostriedkov, určených na
dofinancovanie štátnych výskumných úloh a na zvýšenie príspevku organizáciám v rezorte
kultúry.

32. Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly o 84 659,80 Sk z dôvodu zabezpečenia
projektu Opatrenia 2.1 JPD Cieľ 3 v prvku 06G0U01 – Stimulovanie a skvalitňovanie
vzdelávania pre potreby MK SR.

33. Viazanie finančných prostriedkov účelovo určených na kultúrne aktivity národnostných
menšín v sume 500 tis. Sk z dôvodu vrátenia dotácie od žiadateľa, so súčasným použitím
týchto prostriedkov na činnosť príspevkových organizácií.

34. Povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie rozpočtových výdavkov v rámci
rozpočtovej kapitoly o 1 900 tis. Sk, ktorým sa viažu výdavky na mzdy aparátu ministerstva
za účelom dofinancovania činnosti aparátu ministerstva a príspevkových organizácií.

35. Povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie rozpočtových prostriedkov – presun
výdavkov v rámci programov kapitoly za účelom dofinancovania prvku Podpora
návštevnosti kultúrnych podujatí (Kultúrne poukazy) v sume 3 000 tis. Sk.
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Rozpočtovými opatreniami ministerstvo zabezpečovalo potreby rozpočtových
a príspevkových organizácií v priebehu roka, vykonávalo po súhlase ministerstva financií
presuny medzi záväznými ukazovateľmi, presuny v rámci programovej štruktúry, viazanie
záväzných ukazovateľov, resp. ich povolené prekročenie. Rozpočtovými opatreniami sa tiež
riešili potreby presunov medzi jednotlivými prvkami grantového systému.

V závere roka bolo vykonané rozpočtové opatrenie č. 29, ktorým bol viazaný záväzný
ukazovateľ výdavkov  kapitoly o 5 298 842,- v súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Uvedené kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v pôsobnosti
ministerstva budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku. Viazanie bolo vykonané v týchto
rozpočtových organizáciách:

Zdroj/Organizácia Investičná akcia Viazanie v Sk
Zdroj 111 3 949 700,-
Pamiatkový úrad SR Rekonštrukcia objektu KPÚ Bratislava 1 323 000,-
Slovenská národná knižnica Zhotovenie nápisu budovy SNK 726 700,-
Štátna vedecká knižnica PO Spracovanie projektovej dokumentácie 1 900 000,-
Zdroj 131 1 349 142,-
Štátna vedecká knižnica KE Obnova dvora knižnice na Pribinovej ul. 803 000,-
Pamiatkový úrad SR Rekonštrukcia objektu Cukrová 1, Trnava 288 142,-
Pamiatkový úrad SR Nadstavba objektu  Mariánske nám.19, Žilina 258 000,-
Spolu : 5 298 842,-

1. 2. Príjmy kapitoly

V roku 2006 boli rozpočtovými organizáciami kapitoly rezortu kultúry dosiahnuté
príjmy vo výške 272 649 tis. Sk.  Schválený ročný  rozpočet vo výške  945 000 tis. Sk bol
v priebehu roka rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR upravený na  257 000 tis. Sk.
Znížením schváleného rozpočtu príjmov Ministerstvo financií SR akceptovalo žiadosť
ministerstva, nakoľko plnenie príjmov bolo ovplyvnené  uznesením vlády SR č. 72 z 25. januára
2006 a č. 166 z 22. februára 2006, ktorými sa zastavili procesy prevodu vlastníctva prebytočného
nehnuteľného majetku štátu a tým aj odpredaj majetku štátu v správe ministerstva a ostatnými
príjmami nebolo možné rozpočet naplniť.
      Upravený rozpočet príjmov bol v roku 2006 splnený na 106,09 %. Ešte pred účinnosťou
citovaného  uznesenia vlády SR bola odpredaná budova  generálneho riaditeľstva SND
v Bratislave v hodnote 212 000 tis. Sk. Táto suma predstavuje 77,8 % z celkových dosiahnutých
príjmov. Ostatné príjmy  predstavujú vrátené nevyčerpané prostriedky na dofinancovanie
programov z predchádzajúceho roka a bežné príjmy rozpočtových organizácií.
      Z celkových dosiahnutých príjmov predstavujú mimorozpočtové príjmy 2 852 tis. Sk
a tvoria ich príjmy od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, prijaté poistné plnenia, tuzemské
a zahraničné granty.  Koncom roka 2006 ministerstvo upravilo rozpočty príjmov jednotlivým
rozpočtovým organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a  to  vzhľadom na
nerovnomernosť plnenia a podľa očakávaného  vývoja  tohto ukazovateľa do konca roka.

Upravený ukazovateľ príjmov bol splnený a prekročený všetkými rozpočtovými
organizáciami, vrátane aparátu ministerstva. Jednotlivé organizácie dosiahli v roku 2006
nasledovné príjmy:
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                                                                                                                                               (v tis. Sk )

Organizácia Skutočnosť
2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

% čerpania
4:3

% čerpania
4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
SNK, Martin 2 217  1 800 1 800  2 426 134,8 134,8   109,4
UK v Bratislave 2 104  6 500 3 500  3 677 105,1   56,6   174,8
ŠVK v Prešove    401     500    500     558 111,6 111,6   139,2
ŠVK v Košiciach 1 205     900 1 522  2 010 132,1 223,3   166,8
PÚ SR, Bratislava    25 987 32 000   21 500     22 031 102,5   68,8     84,8
Bibiana, Bratislava    805         300        300      317 105,7 105,7     39,4
MK SR aparát      6 090  903 000 227 878   238 778 104,8   26,4 3 920,8
Celkom rozp. príjmy    38 809  945 000 257 000   269 797 105,0   28,5    695,2
Mimorozpočtové príjmy 8 498 - -     2 852* - -      33,6

S p o l u  47 307 945 000 257 000   272 649 106,1 28,9   576,3

* SNK, Martin 1 294 tis. Sk, UKB 477 tis. Sk, ŠVK Prešov 22 tis. Sk, ŠVK Košice 62 tis. Sk,
   Bibiana, Bratislava 350 tis. Sk a PÚ SR 647 tis. Sk

      Vzhľadom na celkový charakter príjmov rozpočtovej kapitoly sa tento záväzný
ukazovateľ vyvíjal v priebehu roka veľmi nerovnomerne o čom svedčí nasledujúca tabuľka :

(v tis. Sk)

Ukazovateľ I. štvrťrok II. štvrťrok III. štvrťrok IV. štvrťrok Rok 2006
Príjmy podľa
štvrťrokov 231 459 16 043 5 837 19 310 272 649

      V I. štvrťroku 2006 sa prejavili už komentované  príjmy z predaja budovy generálneho
riaditeľstva v objeme 212 000 tis. Sk. Príjmy II. štvrťroka boli ovplyvnené  prevodom zostatku
finančných prostriedkov z depozitného účtu  zo zrušenej príspevkovej organizácie  Mediálne
informačné centrum v objeme 11 257 tis. Sk na účet príjmov ministerstva. V III. štvrťroku
predstavovalo plnenie tohto ukazovateľa bežné príjmy rozpočtových organizácií ministerstva
a IV. štvrťrok bol ovplyvnený plánovanou úhradou nájomného PÚ SR veľvyslanectvom USA vo
výške 8 956 tis. Sk.

      V porovnaní s rokom 2005 sa príjmy zvýšili indexom 576,3. Tento nepomerný nárast bol
ovplyvnený zámermi ministerstva v oblasti odplatných prevodov vlastníctva nehnuteľného
majetku   štátu.

1. 2. 1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtové organizácie rezortu kultúry dosiahli tieto
príjmy:

a/ nedaňové príjmy (hlavná kategória 200)

V hlavnej kategórii 200 Nedaňové príjmy dosiahli rozpočtové organizácie rezortu
 kultúry vrátane aparátu ministerstva  príjmy v sume 269 941 tis. Sk, čo predstavuje  105, 0  %
plnenie upraveného rozpočtu na rok 2006.

V rámci kategórií boli dosiahnuté najvyššie príjmy v kategórii 230 Kapitálové príjmy a to
celkom v sume  212 099 tis. Sk, čo predstavuje 100,0  % plnenie upraveného rozpočtu na rok
2006. Najvyššie príjmy získalo ministerstvo - aparát v sume 212 000 tis. Sk z odpredaja budovy
generálneho riaditeľstva SND v Bratislave.
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V rámci kategórie 290 Iné nedaňové príjmy boli dosiahnuté príjmy celkom v sume   26
085   tis. Sk, čo predstavuje 178,9 %  plnenie upraveného rozpočtu na rok 2006. Najvyššie
príjmy dosiahli rozpočtové organizácie na položke 292  Ostatné príjmy, podpoložka 292017
Vratky v sume 24 978 tis. Sk.

V kategórii  220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli dosiahnuté  príjmy
v sume 18 111 tis. Sk, čo predstavuje 109,5 % plnenie upraveného rozpočtu na rok 2006.
V kategórii 220 boli dosiahnuté najvyššie príjmy na podpoložke 223001 Za  predaj výrobkov,
tovarov a služieb v sume 15 114 tis. Sk a to príjmy z reštaurovania, za knižničné služby
a vstupné.

V kategórii 210 boli príjmy z vlastníctva majetku celkom v sume 13 646 tis. Sk, čo
predstavuje 98,3  % plnenie upraveného rozpočtu.   Najvyššie príjmy získal Pamiatkový úrad SR
v sume 11 713 tis. Sk, z toho za nájom budovy na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave,  ktorá je
sídlom veľvyslanectva USA, v sume 8 956 tis. Sk.

b/ granty a transfery (hlavná kategória 300)

V rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery získali rozpočtové organizácie celkom
prostriedky v sume 2 708 tis. Sk, a to v kategórii 310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 343
tis. Sk, (položka 311 Granty 982 tis. Sk  a položka 312 Transfery v rámci verejnej správy 361 tis.
Sk), v kategórii 330 Zahraničné granty v sume  1 365 tis. Sk  (podpoložka 331002 Od
medzinárodnej organizácie).

Mimorozpočtové príjmy celkom dosiahli sumu 2 852 tis. Sk.  Boli to prijaté finančné
dary a granty z tuzemska a zo zahraničia v sume 2 347 tis. Sk, príspevky od Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť v sume 351
tis. Sk, finančná dotácia z rozpočtu mesta Martin 10 tis. Sk a  poistné plnenia v sume    144 tis.
Sk. Uvedené finančné prostriedky boli použité v oblasti bežných výdavkov v sume 2 742 tis. Sk
a na kapitálové výdavky 110 tis. Sk.

1. 2.  2.  Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ
Prostriedky z rozpočtu EÚ  rozpočtová kapitola ministerstva  v príjmoch nevykazuje,

teda ich ani nehodnotí.

1. 3. Výdavky kapitoly

Výdavky   rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry  boli v roku 2006 vyčerpané  v sume
4 947 644 tis. Sk. V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2006 bolo zaznamenané čerpanie
na 99,9 %, v porovnaní s rokom 2005 sa výdavky celkom zvýšili indexom 115,2 a v absolútnej
hodnote o 651 924 tis. Sk.  V roku 2006 sa výdavky celkom zvýšili hlavne v oblasti dotácií
v grantovom systéme  (index  163,4), podstatne sa zvýšila dotácia pre Slovenský rozhlas a
v menšej miere sa zvýšili výdavky rozpočtových a príspevkových organizácií a cirkví
a náboženských spoločností. Zvýšenie sa prejavilo predovšetkým v oblasti bežných výdavkov.
V porovnaní s rokom 2005 sa znížil počet príspevkových organizácií rozpočtovej kapitoly
o Dom zahraničných Slovákov, ktorý bol delimitovaný do pôsobnosti Úradu vlády SR
a Východoslovenskú galériu, ktorá bola delimitovaná do pôsobnosti Východoslovenského
samosprávneho kraja.
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Priebeh čerpania výdavkov podľa jednotlivých štvrťrokov 2006 dokumentuje nasledujúca
tabuľka:

(v tis. Sk)
Ukazovateľ I. štvrťrok II. štvrťrok III. štvrťrok IV. štvrťrok Rok 2006

Bežné výdavky 680 105 1 363 710 1 120 982 942 560 4 107 357
Kapitálové výdavky 6 768 255 415 232 855 345 249 840 287
Spolu 686 873 1 619 125 1 353 837 1 287 809 4 947 644
% z ročného rozpočtu 13,9 32,7 27,4 26,0 100,0

Vývoj výdavkov podľa jednotlivých štvrťrokov bol ovplyvnený nasledovnými
skutočnosťami:
· príspevky príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva  a dotácie

cirkvám a náboženským spoločnostiam boli uvoľňované pravidelne mesačne vo výške 1/12
z ročného rozpočtu,

· kapitálové transfery príspevkovým organizáciám boli uvoľňované na základe predložených
dodávateľských faktúr a zostatok finančných prostriedkov bol uvoľnený vo IV. štvrťroku,

· výdavky rozpočtových organizácií boli čerpané v súlade so zákonom o Štátnej pokladnici,
· dotácie subjektom v grantovom systéme boli uvoľňované po rozhodnutí príslušných komisií

o pridelení finančných prostriedkov a uzavretí zmluvných vzťahov,
· finančné prostriedky v projekte Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí (kultúrne poukazy)

boli uvoľňované na základe predložených protokolov o počte realizovaných kultúrnych
poukazov oprávnenými subjektmi.

1.3.1.  Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Čerpanie výdavkov celkom podľa jednotlivých kategórií  ekonomickej rozpočtovej

klasifikácie v roku 2006 je v nasledujúcej tabuľke:
                                                                                                                                         (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
600 Bežné výdavky 3 379 779    3 722 765    4 109 737 4 107 357        99,9 110,3 121,5
610  Mzdy, platy
služ. príjmy a OOV  232 707 238 657  262 683 262 880  100,1 110,1 113,0
620 Poistné a prísp.
do poisťovní  77 952 83 411 87 714 87 778 100,1 105,2 112,6
630 Tovary a služby    260 147 239 561 268 199    268 587 100,1 112,1 103,2
640 Bežné transfery 2 808 973 3 161 136 3 491 141 3 488 112 100,0 110,3 124,2
700 Kapitálové
výdavky    915 941 842 822 840 390    840 287 100,0 99,7 91,7
710 Obstarávanie
kapitál. aktív      34 045 104  030 98 504      98 421 99,9 94,6 289,1
720 Kapitálové
transfery    881 896 738 792 741 886    741 866 100,0 100,4 84,1
Celkom výdavky
kapitoly 4 295 720 4 565 587 4 950 127 4 947 644 99,9 108,4 115,2

poznámka: v čerpaní  sú zahrnuté aj mimorozpočtové výdavky

Najväčší nárast čerpania finančných prostriedkov v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005
v sume 727 578 tis. Sk bol zaznamenaný  v hlavnej kategórii 600  Bežné výdavky  a to hlavne
v kategórii bežné transfery celkom v sume 679 139 tis. Sk.
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Rozpočtové organizácie rezortu kultúry čerpali v roku 2006 celkom finančné prostriedky
v sume 627 118 tis. Sk. Najvyššie čerpanie výdavkov vykázali v kat. 630 Tovary a služby
celkom v sume 268 587 tis. Sk. V rámci uvedenej kategórie organizácie financovali svoje
výdavky v oblasti služieb (pol. 637 ) v sume 112 344 tis. Sk, nákup materiálu ( pol. 633 ) v sume
54 400 tis. Sk, energie, voda a komunikácie v sume 48 031 tis. Sk, rutinná a štandardná údržba
v sume 24 159 tis. Sk, dopravné v sume 14 012 tis. Sk, cestovné náhrady v sume 10 470 tis. Sk
a nájomné na nájom v sume 5 171 tis. Sk.

Druhé najvyššie  čerpanie finančných prostriedkov v rozpočtových organizáciách za rok
2006 je vykázané v sume 262 880 tis. Sk v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania. Nárast čerpania mzdových prostriedkov v roku 2006 v porovnaní s rokom
2005 predstavuje úprava stupníc platových taríf a nárokovateľných zložiek platu zamestnancov
štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme. V rámci kategórie 620 Poistné
a príspevok do poisťovní  sa celkom čerpali finančné prostriedky v sume 87 778 tis. Sk, z toho
najvyššie čerpanie bolo vykázané na položke 625 Poistné do Sociálnej poisťovne v sume 61 578
tis. Sk.

Najväčšie čerpanie bežných výdavkov   je vykázané v rámci kat. 640 Bežné transfery,
z toho rozpočtová položka 641 Transfery v rámci verejnej správy, 641001 Príspevkovej
organizácií celkom v sume 1 563 717 tis. Sk  je najvyšším výdavkom čerpaným v rámci kat. 640
Bežné transfery. Druhým najvyšším bežným výdavkom v rámci kat. 640 Bežné transfery sú
bežné transfery pre cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré boli v roku 2006 čerpané v objeme
899 899 tis. Sk v rámci položky 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám,
podpoložka 642007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite. Uvedené transfery boli
čerpané v súlade s rozpočtom na rok 2006.

Tretím najvýznamnejším výdavkom v oblasti bežných transferov sú bežné výdavky
grantového systému, ktoré boli v roku 2006 čerpané celkom v sume 715 933 tis. Sk a to na
rozpočtových položkách 641 Transfery v rámci verejnej správy v sume 144 663 tis. Sk, 642
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume 292 607 tis. Sk a na
rozpočtovej položke 644 Transfery nefinančným subjektom v sume 278 633 tis. Sk.

Objemovo významné bolo čerpanie finančných prostriedkov na rozpočtovej položke 644
Transfery nefinančným subjektom celkom v sume 558 353 tis. Sk, na čerpaní ktorej sa podieľal
grantový systém a Slovenský rozhlas.

V rámci bežných transferov boli ešte čerpané finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté
Matici slovenskej v sume 21 000 tis. Sk (pol. 642 ) a transfery rozpočtovým organizáciám
v sume 7 873 tis. Sk. Najväčšou rozpočtovou položkou, ktorú rozpočtové organizácie rezortu
kultúry v roku 2006 čerpali boli výdavky v rámci položky 649 Transfery do zahraničia,
podpoložka 649003 Medzinárodnej organizácií v sume 4 664 tis. Sk.

V rámci kapitálových výdavkov bolo objemovo najvýznamnejšia kategória kapitálové
transfery, ktorá bola čerpaná celkom v objeme 741 866 tis. Sk. Najväčšie čerpanie kapitálových
výdavkov bolo vykázané na rozpočtovej položke 721 Transfery v rámci verejnej správy, z toho
rozpočtová podpoložka 721001 Príspevkovej organizácií v sume 652 158 tis. Sk.

Druhým najvyšším čerpaním boli finančné prostriedky poskytnuté rozpočtovým
organizáciám v rámci kategórie 710 Obstarávanie kapitálových aktív  celkom v sume 98 421 tis.
Sk, v tom 110 tis. Sk z mimorozpočtových zdrojov.

Finančné prostriedky v sume 87 508 tis. Sk, ktoré sa poskytli v rámci grantového systému
boli čerpané na rozpočtových položkách 721 Transfery v rámci verejnej správy,  722 Transfery
jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám a 723 Transfery nefinančným subjektom.
V rámci grantového systému bolo vykázané najvyššie čerpanie na rozpočtovej položke 721,
podpoložka 721006 Obci v sume 5 175 tis. Sk.

V rámci programu 08T, prvok 08T0104 Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí boli
rozpočtovým organizáciám rezortu kultúry v roku 2006 rozpísané celkom výdavky v sume 3 604
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tis. Sk. Skutočné čerpanie prostriedkov na realizáciu kultúrnych aktivít v zahraničí bolo 3 445
tis. Sk, čo predstavuje 95,6 % plnenie upraveného rozpočtu na rok 2006. Na realizácii kultúrnych
aktivít v zahraničí sa podieľali jednotlivé rozpočtové organizácie rezortu kultúry nasledovne:
SNK - realizovala medzinárodnú putovná výstavu „Modrá krv – tlačiarenská čerň“ a „Rok
Ľudovíta Štúra“.
UKB  –  zabezpečovala  aktivitu  „Slovenská  knižnica  v  Národnej  knižnici  ČR“.  Jej  cieľom  bolo
zabezpečiť literatúru podľa výberu a profilácii NK ČR so zameraním sa na dokumenty menej
dostupné v ČR.
Bibiana - v rámci prezentácie činnosti organizácie v zahraničí sa realizovali výstavy originálov
ilustrácií ocenených na BIB 2005 a to v  Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku
a v Taliansku.
PÚ – realizoval šesť kultúrnych prezentácií v zahraničí - výstava „Kalvárie a krížové cesty na
Slovensku“ bola prezentovaná v Taliansku a Maďarsku. Ďalšou  výstavou, prezentovanou
v Rakúsku a v Maďarsku bola výstava „Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO na
Slovensku“. V Maďarsku bola prezentovaná výstava „Drevená sakrálne architektúra v strednej
Európe“.Všetky realizované výstavy oboznamovali návštevníkov s kultúrnym, architektonickým,
prírodným a duchovným dedičstvom Slovenska. Z podnetu Ministerstva zahraničných vecí SR
sa pracovníčka Pamiatkového úradu SR  zúčastnila zasadnutia „Výboru svetového dedičstva
UNESCO“ v Litve. Na uvedenom zasadnutí sa prejednávali správy o práci výboru a centra
svetového dedičstva, implementácie rozhodnutí, hodnotil sa stav zachovania lokalít už
zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva a žiadosti o príspevky.  Ďalšou aktivitou, ktorá bola
financovaná  v rámci prezentácie kultúrnych aktivít v zahraničí bolo stretnutia rakúskych
pamiatkarov a ich zahraničných hostí „Konservatorentagung“. Toto pravidelné stretnutie bolo
usporiadané Spolkovým pamiatkovým úradom Rakúska a bolo venované problematike ochrany
historických záhrad a parkov.

Výdavky na zahraničné pracovné cesty sú uvedené v prílohe č. 4 a 4a, vrátane
vyhodnotenia prínosu pre činnosť organizácie.

Vyhodnotenie použitia mimorozpočtových prostriedkov

Rozpočtové organizácie rezortu kultúry prekročili rozpočtový limit bežných výdavkov
v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o celkovú sumu 2 742 tis. Sk
(v programe 08S  2 618  tis. Sk a v programe 08T 124 tis. Sk ).

a) finančné dary a granty
Prijaté finančné dary a granty v tuzemsku a zo zahraničia boli vyčerpané celkom v sume 2 237
tis. Sk a to menovite v kat. 610 - mzdy 170 tis. Sk, v kat. 620 - poistné 59 tis. Sk, v kat. 630 -
tovary a služby v sume 1 980 tis. Sk a v kat. 640- bežné transfery suma 28 tis. Sk. Najväčšie
čerpanie výdavkov vykázala Slovenská národná knižnica, Martin a Pamiatkový úrad SR na
realizáciu rôznych projektov.

b) finančné prostriedky prijaté od Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
Na základe prijatia príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť boli
čerpané mimorozpočtové výdavky celkom v sume 351 tis. Sk, z toho v kategórii 610 mzdy
v sume 177 tis. Sk, v kategórii 620  poistné v sume 62 tis. Sk a v kategórii 630  tovary a služby
v sume 112 tis. Sk.

c) dotácia z mesta Martin
Prijatá finančná dotácia z rozpočtu mesta Martin v sume 10 tis. Sk bola čerpaná  v kat. 630 -
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tovary a služby na čiastočné krytie výdavkov medzinárodnej putovnej výstavy „Modrá krv –
tlačiarenská čerň“ realizovanú Slovenskou národnou knižnicou, Martin.

d) finančné prostriedky prijaté zo zmluvného a zákonného poistenia
Z uvedeného titulu boli čerpané mimorozpočtové výdavky celkom v sume 144  tis. Sk v kat. 630
- tovary služby.

Celkom podľa jednotlivých kategórií boli čerpané mimorozpočtové výdavky nasledovne,
v kat. 610 - mzdy 347 tis. Sk, kat. 620 - poistné 121 tis. Sk,  kat. 630 - tovary a služby v sume
2 246 tis. Sk a 640 – bežné transfery v sume 28 tis. Sk.

V kapitálových výdavkov boli čerpané mimorozpočtové výdavky v sume 110 tis. Sk
rozpočtovou organizáciou Univerzitná knižnica v Bratislave. Finančný dar bol  poskytnutý
firmou Hornex, a.s. Bratislava a bol použitý na nákup interiérových žalúzií do priestorov
knižnice určených pre verejnosť.

Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané spolu  v sume 2 852 tis. Sk.

Rezerva predsedu  vlády

V rámci rozpočtovej kapitoly boli vykonané rozpočtové opatrenia, ktorými bolo
schválené zvýšenie záväzného limitu   výdavkov z prostriedkov rezervy predsedu vlády SR
v celkovom objeme  3 500 tis. Sk, z toho na bežné výdavky 1 300 tis. Sk. Bežné výdavky  boli
určené na financovanie osláv SNP  v sume 100 tis. Sk  (Múzeum SNP) a   na opravu
rímskokatolíckej kaplnky svätej Kataríny  v sume 1 200 tis. Sk (Rímskokatolícka cirkev –
Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza). Kapitálové výdavky  v sume 2 200 tis. Sk boli určené na
novostavby pravoslávnych chrámov (Prešovská a Michalovská pravoslávna eparchia) a na
rekonštrukciu podkrovia budovy na Dominikánskom námestí v Košiciach (Gréskokatolícky
apoštolský exarchát).

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Najvyššie výdavky podľa funkčnej klasifikácie za rok 2006 dosiahol oddiel 08 Rekreácia,
kultúra a náboženstvo, kde úhrn bežných a kapitálových výdavkov predstavoval sumu 4 863 937
tis. Sk, index rastu v porovnaní s rokom 2005 dosiahol hodnotu 115,2. Podiel výdavkov oddielu
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo činí 98,3 % z celkového objemu výdavkov za rok 2006.

Bežné výdavky (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
01 Všeobecné verejné
      služby      81 546     69 335       78 797    78 679 99,8 113,5 96,5
02 Obrana 0 82 82 0 - - -
04 Ekonomická oblasť 0 84 84 84 100,0 100,0 -
08 Rekreácia, kultúra a
náboženstvo 3 297 700 3 652 488 4 030 464 4 028 294 100,0 110,3 122,2
09 Vzdelávanie 533 860 310 300 96,8 34,9 56,3
C e l k o m 3 379 779 3 722 765 4 109 737 4 107 357 99,9 110,3 121,5
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Kapitálové výdavky (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
01 Všeobecné verejné
      služby 17 140             0 4 729  4 644 98,2 - 27,1
08 Rekreácia, kultúra a
náboženstvo   898 801 842 822 835 661  835 643 100,0 99,1  93,0

C e l k o m  915 941 842 822 840 390  840 287 100,0 99,7 91,7

a) rozpočtové organizácie

01 Všeobecné verejné služby
01.3 Všeobecné služby
001.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby
01.3.2.2 Štátny informačný systém

                                                                                                                         (v tis. Sk)

Ukazovateľ Skutočnosť
2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
06/05
 4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 0 200 200 0 - - -

Výdavky na štátny informačný systém neboli v roku 2006 čerpané (program 08T).

01.3.3 Iné všeobecné služby
 (v tis. Sk)

Ukazovateľ Skutočnosť
2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index 06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 52 672 45 351 51 401 51 396 100,0 113,3 97,6

Prostriedky štátneho rozpočtu rozpočtované v tejto triede boli určené na financovanie
činnosti dvoch štátnych vedeckých knižníc.

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Upravený rozpočet ŠVK PO  bol v objeme  15 163  tis. Sk, skutočné  čerpanie  výdavkov

štátneho  rozpočtu za rok 2006 bolo  vo výške 15 161  tis. Sk,  (100,0  %  upraveného rozpočtu).
Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky čiastku 6 294 tis. Sk, poistné a príspevok
do poisťovní sumu 2 163 tis. Sk,  tovary a služby boli čerpané v sume 6 648 tis. Sk a bežné
transfery v sume 56 tis. Sk (prvok programu 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť).

 V rámci programu 08T, prvok 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO boli organizácii
pridelené rozpočtovým opatrením finančné prostriedky v sume 300 tis. Sk, ktoré boli vyčerpané
v rámci kategórie 630 tovary a služby na určený účel. Ďalej v rámci prvku 08T0106 Akvizícia
knižničných fondov boli organizácii pridelené prostriedky v sume 600 tis. Sk, ktoré boli
vyčerpané v rámci kategórie 630.
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Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Upravený rozpočet  ŠVK KE bol v objeme 33 738 tis. Sk,  skutočné čerpanie výdavkov

štátneho rozpočtu za rok 2006 bolo  vo výške 33 735 tis. Sk,  (100,0 % upraveného rozpočtu).
Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky čiastku 15 635 tis. Sk, poistné a príspevok
do poisťovní sumu 5 345 tis. Sk,  tovary a služby boli čerpané v sume 12 699 tis. Sk a bežné
transfery v sume 56 tis. Sk (prvok programu 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť ).

V rámci programu 08T, prvok 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO boli organizácii
pridelené rozpočtovým opatrením finančné prostriedky v sume 1 000 tis. Sk, ktoré boli
vyčerpané v rámci kategórie 630 tovary a služby na určený účel. Ďalej v rámci prvku 08T0106
Akvizícia knižničných fondov boli organizácii pridelené prostriedky v sume 600 tis. Sk, ktoré
boli  vyčerpané v rámci kategórie 630.

02 Obrana
02.1 Vojenská obrana
02.1.0 Vojenská obrana
02.1.0.3 Hospodárska mobilizácia

(v tis. Sk)

Ukazovateľ Skutočnosť
2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 0 82 82 0 - - -

Výdavky súvisiace s hospodárskou mobilizáciou (medzirezortný program 06H0A) sa
v roku 2006 sa nečerpali.

04 Ekonomická oblasť
04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

V rámci podprogramu 06G0U-Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti,
prvok 06G0U01-Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov
a podnikateľského sektora – MK SR boli pridelené finančné prostriedky zdroj 1361-Európsky
sociálny fond v sume 42 tis. Sk a  zdroj 1362-spolufinancovanie zo ŠR suma 42  tis. Sk. Tieto
prostriedky boli v roku 2006 vyčerpané v rámci kategórie  630- tovary a služby.

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
08.2 Kultúrne služby
08.2.0 Kultúrne služby
08.2.0.4. Odborno-metodické zariadenia

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 30 866 22 064 25 837 25 690 99,4 116,4 83,2
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Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti
Upravený rozpočet organizácie bol v objeme  25 412 tis. Sk a skutočné čerpanie

výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2006 bolo vo výške 25 344 tis. Sk (99,7 %. upraveného
rozpočtu). Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky čiastku 7 487 tis. Sk, poistné
a príspevok do poisťovní sumu 2 643 tis. Sk, tovary a služby boli čerpané v sume 14 900 tis. Sk
a bežné transfery v sume 314 tis. Sk (prvok programu 08S0103 Výtvarné umenie, fotografia,
architektúra a dizajn).

V rámci programu 08T, prvok 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO boli organizácii
pridelené rozpočtovým opatrením finančné prostriedky v sume 20 tis. Sk, ktoré neboli čerpané.

Ďalej v rámci prvku 08T0104 Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí boli organizácii
pridelené rozpočtovým opatrením finančné prostriedky v sume 405 tis. Sk, ktoré boli čerpané vo
výške 346 tis. Sk v rámci kategórie 630 tovary a služby na určený účel.

08.2.0.5 Knižnice

 (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
06/05
 4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 223 423 235 619 254 634 254 208 99,8 107,9 113,8

V tejto triede boli rozpočtované výdavky pre dve knižnice.

Slovenská národná knižnica
Upravený rozpočet SNK  bol v objeme 122 011 tis. Sk,  skutočné čerpanie výdavkov

štátneho rozpočtu za rok 2006 bolo  vo výške 121 773  tis. Sk,  (99,8  %  upraveného rozpočtu).
Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky čiastku  57 546 tis. Sk, poistné a príspevok
do poisťovní sumu 19 409 tis. Sk,  tovary a služby boli čerpané v sume 44 451 tis. Sk a bežné
transfery v sume 367 tis. Sk (prvok programu 07G01 Knižnice a knižničná činnosť).

V rámci programu 08T boli organizácii celkom pridelené rozpočtové prostriedky v sume
8 221 tis. Sk  a skutočné čerpanie bolo vo výške 8 152 tis. Sk (kat. 630).  Menovite bolo čerpanie
podľa prvkov nasledovné, 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO 1 301 tis. Sk,  08T0104
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 2 052 tis. Sk, 08T0105 Projekt informatizácie kultúry
699 tis. Sk a  08T0106 Akvizícia knižničných fondov  4 100 tis. Sk.

Univerzitná knižnica v Bratislave
Upravený rozpočet UKB bol v objeme 119 672 tis. Sk,  skutočné čerpanie výdavkov

štátneho rozpočtu za rok 2006 bolo  vo výške 119 658 tis. Sk ,  (100,0  % upraveného rozpočtu).
Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky čiastku 47 502 tis. Sk, poistné a príspevok
do poisťovní sumu 16 092 tis. Sk, tovary a služby boli čerpané v sume 55 749 tis. Sk  a bežné
transfery v sume 315 tis. Sk (prvok programu 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť).

V rámci programu 08T boli organizácii celkom pridelené rozpočtové prostriedky v sume
4 730 tis. Sk  a skutočné čerpanie bolo vo výške 4 625 tis. Sk ( kategória 630 ).  Menovite bolo
čerpanie podľa prvkov nasledovné, 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO 2 155 tis. Sk,
08T0104 Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 470 tis. Sk a  08T0106 Akvizícia
knižničných fondov  2 000 tis. Sk.
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08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť

                                                                                                           (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
06/05
 4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 130 311 129 152 139 832 139 825 100,0 108,3 107,3

Pamiatkový úrad SR
 Upravený rozpočet PÚ SR  bol v objeme 136 254  tis. Sk, skutočné čerpanie výdavkov

štátneho rozpočtu za rok 2006 bolo  vo výške 136 249  tis. Sk ,  (100,0  %  upraveného
rozpočtu). Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky čiastku 72 127 tis. Sk, poistné
a príspevok do poisťovní sumu 25 079 tis. Sk, tovary a služby boli čerpané v sume 38 443 tis. Sk
a bežné transfery v sume 600 tis. Sk (prvok programu 08S0108 Ochrana pamiatkového fondu).

      V rámci programu 08T, prvok 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO boli organizácii
pridelené rozpočtovým opatrením finančné prostriedky v sume 3 000 tis. Sk, ktoré boli čerpané
vo výške 2 999 tis. Sk v rámci kat. 630 tovary a služby na určený účel.

Ďalej v rámci prvku 08T0104 Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí boli organizácii
pridelené rozpočtovým opatrením finančné prostriedky v sume 578 tis. Sk, ktoré boli čerpané  vo
výške 577 tis. Sk v rámci kategórie 630 tovary a služby na určený účel.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

                                                                                                                        (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
06/05
 4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 3 347 0 0 0 - - -

 Uvedené výdavky sa od roku 2006 rozpočtujú v rámci výdavkov aparátu  ministerstva,
funkčná klasifikácia 08.6.0.1 MK SR.

08.4 Náboženské a iné spoločenské služby

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
                                                                                                                       (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 11 056 11 708 11 708 11 660 99,6 99,6 105,5

Výdavky v rámci vlastných úloh ministerstva  realizuje cirkevný odbor.  Skutočné
čerpanie výdavkov celkom za rok 2006 bolo vo výške 11 660 tis. Sk (99,6  %  upraveného
rozpočtu). Finančné prostriedky štátneho rozpočtu boli použité na zameriavanie v sume
11 644 tis. Sk, na nákup kníh a časopisov v sume 10 tis. Sk a na reprezentačné výdavky v sume
6 tis. Sk (program 08T Tvorba a implementácia politík).
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08.5.   Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva
08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva

Schválený rozpočet na rok 2006 na výskum a vývoj v oblasti kultúry bol vo výške 1922
tis. Sk (podprogram 06K06 Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej
politiky MK SR). V roku 2006 bol rozpočet  zvýšený  o sumu 400 tis. Sk na bežné výdavky,
z toho na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania kat. 610 bola určená suma
57 tis. Sk. Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečili finančné prostriedky pre SNK na
riešenie úlohy Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v SR.  Ďalej
bol rozpočet zvýšený o sumu 300 tis. Sk určenú na zabezpečenie dofinancovania štátnej
objednávky výskumnej úlohy Dejiny Slovenskej astronómie. Celkom dosiahol upravený
rozpočet na rok 2006 objem 2 622 tis. Sk.

Rozpočtované prostriedky boli čerpané celkom  v objeme  2 603 tis. Sk ( 99,3  %
upraveného rozpočtu), z toho v kategória 610 mzdy - 57 tis. Sk, kategória 620 - poistné 19 tis. Sk
a kategória 630 - tovary a služby 2 527 tis. Sk.

08.6 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
08.6.0.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

                                                                                                                       (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 111 984 138 464 139 771 138 610 99,2 100,1 123,8

Schválený rozpočet na rok 2006 pre aparát ministerstva  bol upravený v nadväznosti na
rozpočtové opatrenia na sumu 139 771 tis. Sk, celkom čerpanie bolo vo výške 138 610 tis. Sk
(99,2  %  upraveného rozpočtu).

Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky čiastku 55 885 tis. Sk, poistné
a príspevok do poisťovní sumu 16 909 tis. Sk, tovary a služby boli čerpané v sume 59 679
tis. Sk a bežné transfery v sume  6 137 tis. Sk ( program 08T Tvorba a implementácia politík).

09 Vzdelávanie
09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované

                                                                                                           (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index 06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 533 860 310 300 96,8 34,9 56,3

Rozpočtované prostriedky boli čerpané vo výške 300 tis. Sk čo predstavuje  96,8  %
plnenie upraveného rozpočtu na rok 2006 (program 08T). Z rozpočtu sa uhrádzali výdavky na
školenia, kurzy a semináre.

b) príspevkové organizácie
V zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky bolo v roku 2006

celkom  28 príspevkových organizácií.
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01 Všeobecné verejné služby
01.3 Všeobecné služby
01.3.3 Iné všeobecné služby

(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet 2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
ŠVK
B. Bystrica 28 672 23 784 27 198 27 198 100,0 114,4 94,9
Spolu: 28 672 23 784 27 198 27 198 100,0 114,4 94,9

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
      V roku 2006 bol ŠVK BB. schválený bežný transfer na činnosť vo výške 23 784  tis. Sk.
Počas  roka  2006 bol bežný transfer na činnosť zvýšený  celkom o 3 414  tis. Sk, z toho na
projekty  na domáce kultúrne aktivity vo výške 710 tis. Sk, na zahraničné  kultúrne aktivity vo
výške 96 tis. Sk,  na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových
taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením  vlády č.316 /2006 vo
výške 637  tis. Sk. Finančné prostriedky vo výške 971 tis. Sk boli určené na úhradu licenčných
poplatkov LITA. Na akvizície knižných fondov dostala organizácia 900 tis. Sk a 100 tis. na
realizáciu podujatia Literárna Banská Bystrica. Časť bežného transferu vo výške 66 900,- Sk
použila organizácia na  sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom
kultúrnych poukazov.
       Organizácia dosiahla v roku 2006 po zdanení  hospodársky výsledok 1 tis. Sk.

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
08.2 – Kultúrne služby
08.2.0.1 - Divadlá

(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2005
Schválený

rozpočet 2006
Upravený

rozpočet 2006
Skutočnosť

2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7

SND 375 922 361 872 408 552 408 552 100,0 112,9 108,7

NS 28 789 28 284 36 920 36 920 100,0 130,5 128,2

ŠO BB 66 754 60 383 70 239 70 239 100,0 116,3 105,2
ŠD KE 84 828 83 406 103 267 103 267 100,0 123,8 121,7

Spolu: 556 293 533 945 618  978 618 978 100,0 115,9 111,3

      V  rámci triedy 08.2.0.1   boli   v roku  2006 rozpočtované  štyri  divadlá   v celkovom
objeme 533 945  tis. Sk. V priebehu roka bol bežný transfer na činnosť zvýšený o finančnú
čiastku  85 033 tis. Sk.

Slovenské národné divadlo, Bratislava
       V roku 2006 bol SND schválený bežný  transfer na činnosť vo  výške 361 872 tis. Sk.
V priebehu roka bol transfer na činnosť zvýšený o 46 680 tis. Sk.  Realizované rozpočtové
opatrenia sa týkali financovania projektov na domáce kultúrne aktivity vo výške 121 tis. Sk,
financovania prezentácie kultúry v zahraničí vo výške 4 450 tis. Sk, zabezpečenia finančných
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prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov
v súlade s nariadením  vlády č.316 /2006 vo výške 10 634 tis. Sk. Na základe Uznesenia vlády
SR č. 501 dostalo SND  na zabezpečenie dofinancovania a následnej prevádzky novostavby
35 475 tis. Sk. V priebehu procesu  verejného obstarávania vyplynula SND potreba presunu
týchto  finančných prostriedkov medzi hlavnými kategóriami, konkrétne z bežných výdavkov do
kapitálových vo výške 4 000 tis. Sk. Časť bežného transferu vo výške 1 084 450,- Sk použilo
SND na  sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.

Organizácia vykázala  hospodársky výsledok v podobe  zisku, ktorý predstavoval po
zdanení  23 197  tis.  Sk. Hlavným dôvodom  zisku bolo nevyčerpanie finančných prostriedkov
na dofinancovanie novostavby SND v dôsledku zmeny termínu odovzdania budovy.

Divadlo Nová scéna, Bratislava
      V roku 2006   bol NS schválený bežný transfer na činnosť vo výške 28 284 tis. Sk. Počas
roka bol organizácii zvýšený bežný transfer spolu o 8 363  tis. Sk, z toho na podporu domácich
a zahraničných kultúrnych aktivít 700 tis. Sk, na činnosť organizácie súvisiacu s realizáciou
predstavení muzikálov „Hello, Dolly“ a „Neberte nám princeznú“ 1 300 tis. Sk. Na zabezpečenie
finančných prostriedkov  súvisiacich  so  zvýšením  platových  taríf zamestnancov  a s tým
súvisiacich odvodov v  súlade s nariadením vlády č. 316/2006  dostala organizácia finančné
prostriedky vo výške 551 tis. Sk a na dofinancovanie činnosti 4 664 tis. Sk  Na dofinancovanie
prevádzkových potrieb organizácie  bol zvýšený rozpočet  NS celkom 4 664 tis. Sk. Časť
bežného transferu vo výške  1 420 800,- Sk použila organizácia na  sprístupňovanie kultúry
a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.
       NS  vykázala za rok 2006  stratu  vo výške   1 562  tis. Sk.

Štátna opera, Banská Bystrica
      V roku 2006 mala ŠO BB schválený bežný transfer na činnosť vo výške 60 383   tis. Sk.
V priebehu roka bol organizácii upravený bežný transfer o 9 856 tis. Sk, z toho o 800  tis. Sk na
prezentáciu kultúry v zahraničí.  Na  projekty v rámci programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana
a prezentácia kultúrnych hodnôt ostala ŠO BB 6 500 tis. Sk. Na dofinancovanie miezd na rok
2006 bol zvýšený rozpočet o 1 643 tis. Sk a na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich
so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením
vlády č.316/2006 vo výške bol organizácii zvýšený rozpočet  o 1 413  tis. Sk. Na základe
zamietnutej žiadosti o zmenu účelu schválených finančných prostriedkov na zahraničné aktivity
bol znížený Štátnej opere rozpočet o 500 tis. Sk. Časť bežného transferu vo výške 340 850,- Sk
použila organizácia na  sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom
kultúrnych poukazov.
      Organizácia vykázala za rok 2006 nulový   hospodársky výsledok z hlavnej činnosti. ŠO
vykonávala  v roku   aj   podnikateľskú    činnosť,   z ktorej  vykázala  hospodársky výsledok
v  podobe zisku vo výške 1  tis. Sk.

Štátne divadlo Košice
      V roku 2006 bol ŠD schválený bežný transfer vo výške 83 406 tis. Sk. V priebehu roka
bol organizácii  niekoľkokrát zvýšený. Na financovanie projektov na domáce kultúrne aktivity
o 1 849 tis. Sk, na  prezentáciu kultúry v zahraničí o 2 379 tis. Sk.  Na  projekty v rámci
programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt dostalo ŠD  10 859 tis.
Sk. Na dofinancovanie miezd  na rok 2006 bol zvýšený rozpočet o 2 496 tis. Sk Na zabezpečenie
finančných prostriedkov súvisiacich   so zvýšením  platových  taríf  zamestnancov   a  s   tým
súvisiacich  odvodov v súlade s nariadením  vlády č. 316/2006 dostalo ŠD 2 278   tis. Sk.  Časť
bežného transferu vo výške 855 050,- Sk použila organizácia na  sprístupňovanie kultúry
a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.
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      Organizácia   vykázala   za    rok    2006  kladný hospodársky  výsledok  vo  výške 3 849
tis. Sk po zdanení.

 08. 2.0.2 - Umelecké súbory
(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Lúčnica 20 914 18 596 22 785 22 785 100,0 122,5 108,9
SF 129 324 122 729 129 272 129 272 100,0 105,3 99,9
SĽUK 31 207 28 446 32 479 32 479 100,0 114,2 104,1
MUS 6 852 5 771 6 618 6 618 100,0 114,7 96,6
ŠKO Žilina 17 070 14 665 20 911 20 911 100,0 142,6 122,5
ŠF Košice 33 640 28 692 33 916 33 916 100,0 118,2 100,8
Spolu: 239 007 218 899 245 981 245 981 100,0 112,4 102,9

      V rámci 08. 2.0.2 v roku 2006 bolo rozpočtovaných šesť organizácií. Bežné transfery boli
pôvodne rozpísané v celkovom  finančnom objeme  218 899 tis Sk a v rámci roku bola vykonaná
úprava - zvýšenie o 27 082 tis. Sk.

Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava
      V roku 2006 bol organizácii schválený bežný transfer na činnosť vo výške 18 596 tis. Sk.
V priebehu roka bol transfer na činnosť upravený o 4 189 tis. Sk, z čoho 1 300 tis. Sk boli
projekty na  domáce kultúrne  aktivity, 2 000 tis. Sk prostriedky na prezentáciu kultúry
v zahraničí.  Na  projekty v rámci programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia
kultúrnych hodnôt dostala Lúčnica 700 tis. Sk. Na zabezpečenie finančných prostriedkov
súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade
s nariadením  vlády č.316/2006 bol zvýšený rozpočet  organizácie o 189 tis. Sk.
      Lúčnica vykázala za rok 2006 hospodársky výsledok - zisk vo výške 27 tis. Sk.

Slovenská filharmónia, Bratislava
      V roku 2006 bol SF schválený bežný transfer na činnosť  vo  výške 122 729 tis. Sk.
Počas roku bol   transfer   na   činnosť  zvýšený o 6 543 tis. Sk, z toho na  projekty  na  domáce
kultúrne aktivity o 1 402 tis. Sk,  na prezentáciu kultúry v zahraničí  o 2 000  tis. Sk.  V rámci
programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt bol zvýšený bežný
transfer SF  o 450 tis. Sk. Na zabezpečenie finančných prostriedkov na zvýšenie platových taríf
zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade  s nariadením  vlády č.316/2006 dostala
organizácia finančné prostriedky vo výške 2 691 tis Sk. Časť bežného transferu vo výške
118 650,- Sk použila organizácia na  sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti
prostredníctvom kultúrnych poukazov.
      SF vykázala za rok 2006 hospodársky výsledok  - zisk vo výške 250  tis. Sk.

SĽUK, Bratislava
      V roku 2006 bol SĽUK- u schválený bežný transfer na činnosť vo výške 28 446 tis. Sk.
V priebehu roka  bol bežný transfer na činnosť zvýšený o 4 033 tis. Sk, z toho vo výške 1 862
tis. Sk na domáce kultúrne aktivity a vo výške 792  na prezentáciu kultúry v zahraničí.    Na
projekty v rámci programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
dostal SĽUK 700 tis. Sk. Na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením
platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením vlády
č.316/2006bol  SĽUK–u  zvýšený rozpočet o 679 tis. Sk. Časť bežného transferu vo výške
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88 650,- Sk použila organizácia na  sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti
prostredníctvom kultúrnych poukazov.
      SĽUK za rok 2006 vykázal   zisk po zdanení vo výške 203 tis. Sk.

Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia – Ifjú Szívek, Bratislava
      V roku 2006 mal MUS schválený bežný transfer vo výške  5 771 tis. Sk, ktorý bol
v priebehu roka upravený o 847 tis. Sk, z toho o 689 tis. Sk na  projekty v rámci programu 08S –
Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt a o 158 tis. Sk na zabezpečenie
finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým
súvisiacich odvodov v súlade s nariadením  vlády č.316 /2006 . Časť bežného transferu vo výške
308 250,- Sk použila organizácia na  sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti
prostredníctvom kultúrnych poukazov.
      Organizácia  dosiahla za rok 2006 kladný hospodársky výsledok vo výške 1 255 tis. Sk.

Štátny komorný orchester Žilina
      Na rok 2006 mal ŠKO schválený bežný transfer celkom vo výške 14 665 tis. Sk, ktorý
bol v priebehu roka zvýšený  o 6 246  tis. Sk, z toho na projekty na domáce kultúrne aktivity  o
1 000 tis. Sk, na prezentáciu kultúry v zahraničí o 3 486  tis. Sk a na  projekty v rámci programu
08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt dostal  o 1 338 tis. Sk. Na
zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov
a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením vlády č.316/2006 bol rozpočet ŠKO zvýšený
o 422 tis. Sk. Časť bežného transferu vo výške 137 650,- Sk použila organizácia
na  sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.
      Organizácia dosiahla v roku 2006 hospodársky výsledok - zisk  po zdanení  vo výške
158 tis. Sk.

Štátna filharmónia Košice
     Na rok 2006 mala   organizácia schválený bežný transfer vo výške 28 692  tis. Sk.    Do
konca roka  bol  zvýšený o 5 224 tis. Sk, z toho na prezentáciu kultúry v zahraničí o 700 tis. Sk
a na  projekty v rámci programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
o 3 624 tis. Sk.  Na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich  so zvýšením platových
taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením  vlády č.316/2006mala
ŠF zvýšený rozpočet  o 900  tis. Sk. Časť bežného transferu vo výške 124 350,- Sk použila
organizácia na  sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych
poukazov. ŠF hospodárila  v uplynulom roku so stratou  vo výške 85 tis  Sk.

08.2.0.3 – Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia
(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
SÚH 12 887 13 492 14 212 14 212 100,0 105,3 110,3
Spolu: 12 887 13 492 14 212 14 212 100,0 105,3 110,3

Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
      V roku  2006  bol  SÚH schválený bežný transfer na činnosť vo výške 13 492  tis. Sk,
ktorý bol v priebehu roka upravený  o  720   tis. Sk. Na projekty na kultúrne  aktivity dostala
SÚH  100 tis. Sk, na zahraničné kultúrne aktivity 100  tis. Sk Na  projekty v rámci programu 08S
– Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt dostal SÚH 280 tis. Sk a na
zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov
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a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením vlády č. 316/2006   bol zvýšený rozpočet
SÚH o 240 tis. Sk. Časť bežného transferu vo výške 48 600,- Sk použila organizácia na
sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.
      SÚH  za rok 2006 vykázala zisk vo výške  3 tis. Sk po zdanení.

08.2.0.4 - Odborno-metodické zariadenia
(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

 2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
ÚVŠC 3 919 3 410 3 884 3 884 100,0 113,9 99,1
HC 33 451 25 251 35 549 35 549 100,0 140,8 106,3
SCD 9 835 8 971 10 345 10 345 100,0 115,3 105,2
SFÚ 73 358 70 680 76 420 76 420 100,0 108,1 104,2
DÚ 24 626 20 426 28 270 28 270 100,0 138,4 114,8
NOC 44 337 33 663 41 790 41 790 100,0 124,1 94,3
LIC 23 054 18 556 23 115 23 115 100,0 124,6 100,3
Spolu: 212 580 180 957 219 373 219 373 100,0 121,2 103,2

      V rámci 08.2.0.4 v roku 2006 bolo rozpočtovaných celkom sedem organizácií. Bežné
transfery boli pôvodne rozpísané vo  finančnom objeme 180 957 tis. Sk a v priebehu roka 2006
boli zvýšené o finančnú čiastku 38 416 tis. Sk.

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví
     ÚVŠC  mal schválený  bežný transfer na činnosť vo výške 3 410 tis. Sk. V priebehu roka
bol transfer  upravený o 474 tis. Sk, z toho na domáce kultúrne aktivity 310 tis. Sk, na   projekty
v rámci programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt o 82  tis. Sk a
na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov
a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením vlády č.  316/2006 tiež o 82 tis Sk.
      ÚVŠC za rok 2006 vykázal  zisk po zdanení  v objeme 136   tis. Sk.

Hudobné centrum
      V roku 2006 bol HC schválený bežný transfer na činnosť vo výške 25 251  tis. Sk. Počas
roku 2006 bol bežný transfer na činnosť viac krát upravený. Prostriedky vo výške
7 896 tis. Sk dostala organizácia na domáce kultúrne aktivity,  na prezentáciu kultúry v zahraničí
bol zvýšený rozpočet HC o 646 tis. Sk  a na   projekty v rámci programu 08S – Tvorba, šírenie,
ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt dostalo HC 1 436 tis. Sk. Na projekt informatizácie
kultúry bol organizácii zvýšený rozpočet o 30 tis. Sk. Na zabezpečenie finančných prostriedkov
súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov  v súlade
s uznesením vlády č. /2006 dostalo HC 290 tis. Sk. Časť bežného transferu vo výške 173 250,-
Sk použila organizácia na  sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom
kultúrnych poukazov. Organizácia dosiahla svojím hospodárením zisk, ktorý po zdanení
predstavuje sumu 4 156  tis. Sk.

Slovenské centrum dizajnu
      V roku 2006 bol  SCD schválený bežný transfer na činnosť vo výške  8 925  tis. Sk, ktorý
bol v priebehu  roka  zvýšený o 1 374 tis. Sk. Finančné prostriedky  na domáce kultúrne aktivity
boli  vo výške 960 tis. Sk, na prezentáciu kultúry v zahraničí vo výške 270 tis. Sk a čiastka 144
tis. Sk bola určená na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových
taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov   v  súlade s nariadením vlády č.  316/2006.
 SCD  dosiahlo hospodársky výsledok  - zisk, ktorý je po  zdanení  vo  výške 102  tis. Sk.
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Slovenský filmový ústav
    V  roku  2006 bol  SFÚ  schválený  bežný  transfer  na činnosť vo výške 70 680   tis. Sk.

Zvýšenie rozpočtu nastalo pridelením finančných prostriedkov  na domáce kultúrne aktivity bol
vo výške 472 tis. Sk, na prezentáciu kultúry v zahraničí vo výške 17 tis. Sk a na   projekty
v rámci programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt dostalo
prioritné projekty vo výške 4 477 tis. Sk, z toho z dôvodu delimitácie referátu Media Desk
z aparátu ministerstva 1 677 tis. Sk. Suma 574 tis. Sk bola určená na  zvýšenie platových taríf
zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov súlade s nariadením vlády č. 316/2006. Na projekt
informatizácie kultúry dostal SFÚ 200 tis. Sk.  Organizácia vykázala   hospodársky výsledok po
zdanení vo výške  1 001  tis. Sk.

Divadelný ústav
     V  roku 2006  bol DÚ schválený bežný transfer na činnosť vo výške  20 426  tis. Sk.
V priebehu  roka bol bežný transfer  na činnosť zvýšený o 7 844 tis. Sk. Príspevok  na
prezentáciu kultúry v zahraničí bol  vo výške 2 450 tis. Sk. V dôsledku delimitácie Divadla
z Pasáže na DÚ bol zvýšený rozpočet pre DÚ o 5 000 tis. Sk. Suma 394 tis.  Sk bola určená na
zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov
a s tým súvisiacich odvodov    v súlade s uznesením vlády č. 316/2006. DÚ v roku 2006 vykázal
hospodársky výsledok  zisk 78  tis. Sk po zdanení.

Národné osvetové centrum
V roku 2006 bol schválený bežný transfer na činnosť NOC vo výške 33 663 tis. Sk.

Počas  roku  bol bežný transfer na činnosť upravený o 8 127 tis. Sk., z toho  na   projekty v rámci
programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt  o 2 714 tis. Sk, na
domáce kultúrne aktivity vo výške o 3 640 tis. Sk,  na prezentáciu kultúry v zahraničí o 908 tis.
Sk a na projekt informatizácie kultúry o 50 tis. Sk.  Suma 698 tis.  Sk bola určená na
zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov
a s tým súvisiacich odvodov v súlade s uznesením vlády č. 316/2006. Posledným rozpočtovým
opatrením vo výške 117 tis. Sk bola realizovaná výstava „Európsky novokonštruktivizmus 1930-
2000“. NOC  hospodárilo v roku  2006 so ziskom  vo výške 63 tis. Sk po zdanení.

Literárne informačné centrum
      V roku 2006 bol  LIC schválený bežný transfer na  činnosť vo výške 18 556 tis. Sk.
V priebehu roka 2006 bol bežný transfer na činnosť zvýšený o 4 559 tis. Sk. Finančný  príspevok
na projekty na domáce  kultúrne aktivity  bol  vo výške 1 200 tis. Sk,  čiastka 250 tis. Sk na
projekt informatizácie kultúry. Na  projekty v rámci programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana
a prezentácia kultúrnych hodnôt dostalo LIC 2 850 tis. Sk. Suma 259 tis. Sk bola určená   na
zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov
a s tým súvisiacich odvodov v súlade s uznesením vlády č.316 /2006. Za rok 2006 vykázalo LIC
hospodársky výsledok   zisk  vo výške 4 tis. Sk.

08.2.0.5 Knižnice
(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
SKN 17 347 16 449 18 804 18 804 100,0 114,3 108,4
Spolu: 17 347 16 449 18 804 18 804 100,0 114,3 108,4
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Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča
V roku 2006 bol  SKN schválený bežný transfer na  činnosť vo výške 16 449 tis. Sk.

Počas roku 2006 bol bežný transfer na činnosť zvýšený o 2 355 tis. Sk.  Z toho finančný
príspevok vo výške 1 550 tis. Sk bol určený na   projekty na domáce kultúrne aktivity. Na
projekty v rámci programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
dostala SKN 450 tis. Sk. Čiastka 355 tis. Sk  predstavovala finančné prostriedky na zvýšenie
platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením vlády č.
316/2006. Časť bežného transferu vo výške 450,- Sk použila organizácia na  sprístupňovanie
kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov. Organizácia vykázala za
rok 2006 stratu   vo výške 1 779  tis. Sk.

08.2.0.6 - Múzeá a galérie
(v tis. Sk)

Organizácia Skutočnosť
2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
SNM 118 031 124 851 142 140 142 140 100,0 113,8 120,4
STM 21 325 22 406 24 038 24 038 100,0 107,3 112,7
M SNP 17 304 16 203 18 321 18 321 100,0 113,1 105,9
SNG 78 987 75 338 90 773 90 773 100,0 120,5 114,9
ŠG 6 371 5 451 7 890 7 890 100,0 144,7 123,8
Spolu: 242 018 244 249 283 162 283 162 100,0 115,9 111,9

      V  rámci  08.2.0.6 bolo  v roku 2006 rozpočtovaných  päť organizácií. Bežné transfery
boli pôvodne schválené v sume 244 249  tis. Sk a zvýšené v priebehu roka 2006 o finančnú
čiastku 38 913  tis. Sk určenú  najmä na projekty na domáce i zahraničné  kultúrne aktivity.

Slovenské národné múzeum, Bratislava
      SNM bol v roku 2006 schválený  bežný  transfer na činnosť vo výške 124 851 tis. Sk.
V priebehu roka 2006 sa bežný transfer  na  činnosť upravil o sumu 17 289  tis. Sk. Z toho na
rôzne projekty na domáce   kultúrne aktivity  boli pridelené prostriedky vo výške 7 221 tis. Sk
a na prezentáciu kultúry v zahraničí 2 004 tis. Sk. Na  projekty v rámci programu 08S – Tvorba,
šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt dostal SNM finančné prostriedky vo výške
2 780 tis. Sk.  Suma 2 914   tis.  Sk bola určená na zabezpečenie finančných prostriedkov
súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade
s nariadením vlády č.316/2006. Na sťahovanie múzea Ľ. Štúra, ktoré bolo delimitované do
organizačnej štruktúry SNM bola určená čiastka 670 tis. Sk Na základe žiadosti organizácie bolo
realizované rozpočtové opatrenie, ktorým bol znížený bežný transfer o 714 tis. Sk a súčasne bol
o túto čiastku zvýšený kapitálový transfer. Na projekt na informatizáciu kultúry dostalo SNM
1 500 tis. Sk a na  Akvizíciu knižničných fondov 200 tis Sk. Časť bežného transferu vo výške
4 355 550,- Sk použila organizácia na  sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti
prostredníctvom kultúrnych poukazov. SNM  hospodárilo  v roku 2006 so ziskom  vo výške 1
595 tis. Sk z hlavnej činnosti. Z podnikateľskej činnosti, ktorú SNM vykonáva , dosiahlo zisk vo
výške 305  tis. Sk.

Slovenské technické múzeum, Košice
      STM bol v roku 2006 schválený  bežný  transfer na činnosť vo výške  22 406 tis. Sk.
Počas  roku  2006 sa bežný transfer  na  činnosť zvýšil o sumu 1 632  tis. Sk.  Z toho na  projekty
na domáce kultúrne aktivity  boli čerpané prostriedky vo výške 900 tis. Sk a na prezentáciu
kultúry v zahraničí vo výške  tis. 200 Sk.  Suma 532  tis.  Sk bola určená na zabezpečenie
finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým
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súvisiacich odvodov v súlade s uznesením vlády č. 316/2006.  Časť bežného transferu vo výške
331 400,- Sk použila organizácia na  sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti
prostredníctvom kultúrnych poukazov. Hospodársky výsledok  organizácie za rok 2006 je  zisk 4
tis. Sk

Múzeum SNP Banská Bystrica
      MSNP bol  v  roku  2006  schválený   bežný   transfer na činnosť vo výške  16 203  tis
Sk. V priebehu roka 2006 sa bežný transfer  na  činnosť zvýšil o sumu 1 000 tis. Sk a to na
financovanie projektov na domáce kultúrne aktivity vo výške 900 tis. Sk.  Zabezpečenie
finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým
súvisiacich odvodov v súlade s uznesením vlády č.316 /2006 bolo  vo výške 368 tis. Sk. Časť
bežného transferu vo výške 80 950,- Sk použila organizácia na  sprístupňovanie kultúry
a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov. MSNP vykázalo za rok 2006
stratu  vo výške 13 013  tis. Sk.

Slovenská národná galéria, Bratislava
      V roku 2006 bol SNG schválený bežný transfer na činnosť vo výške 75 338 tis. Sk.
V priebehu roka 2006 sa bežný transfer na činnosť zvýšil  o finančnú čiastku 15 435  tis. Sk,
z toho 1 445 tis. Sk na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových
taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade s uznesením vlády č.316/2006. Na
domáce kultúrne aktivity dostala SNG 8 410 tis. Sk a na prezentáciu kultúry v zahraničí 870 tis.
Sk, na projekt informatizácie kultúry 2 200 tis. Sk a na akvizičnú činnosť 350 tis. Sk.  Na
projekty v rámci programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
dostala SNG finančné prostriedky vo výške 2 160 tis. Sk.  Časť bežného transferu vo výške
60 300,- Sk použila organizácia na  sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti
prostredníctvom kultúrnych poukazov. SNG vykázala za rok 2006   hospodársky výsledok
v podobe straty vo výške 1 729  tis. Sk.

Štátna galéria Banská Bystrica
      V roku 2006 bol  ŠG schválený bežný transfer na činnosť vo výške 5 451 tis. Sk.
V priebehu roka 2006 sa bežný transfer na činnosť zvýšil  o  2 439  tis. Sk, z toho 119 tis. Sk  na
zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov
a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením vlády č. 316/2006 a o  2 320 tis. Sk na
projekty na domáce kultúrne aktivity. Časť bežného transferu vo výške 12 700,- Sk použila
organizácia na  sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych
poukazov. ŠG vykázala za rok 2006  nulový hospodársky výsledok.

08.2.0.8 - Národnostná kultúra
(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
SNM -MM 24 125 23 126 23 730 23 730 100,0 144,7 123,8
Spolu: 24 125 23 126 23 730 23 730 100,0 144,7 123,8

Slovenské národné múzeum – múzeá menšín
 V tejto triede bol rozpísaný bežný transfer  pre múzeá menšín, ktoré sú organizačne

začlenené do SNM Bratislava, vo výške 23 126  tis. Sk. V priebehu roka 2006 bol bežný transfer
zvýšený o 604  tis. Sk.

Zvýšenie transferu   vo výške 389 tis. Sk  bolo určené na   zabezpečenie finančných
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prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov
v súlade s nariadením vlády č.316/2006,  . Na  domáce kultúrne aktivity bol upravený rozpočet
o 95 tis. Sk a na prezentáciu kultúry v zahraničí 120 tis. Sk. SNM-MM dosiahlo v roku  2006
stratu vo výške  1 184 tis. Sk .

08.2.0.9 – Ostatné kultúrne služby

(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
ÚĽUV 24 147 21 917 27 852 27 852 100,0 127,1 115,3
SKZ 40 377 30 810 37 096 37 096 100,0 120,4 91,9
DZS 8 004 5 854 0 0 0 0 0
Spolu: 72 528 58 581 64 948 64 948 100,0 110,9 89,5

      V rámci triedy 08.2.0.9  v roku 2006 boli  rozpočtované pôvodne tri organizácie.  Bežné
transfery boli pôvodne   rozpísané  v  celkovom   finančnom  objeme 58 581 tis. Sk (vrátane
Domu zahraničných Slovákov, ktorý bol delimitovaný pod Úrad vlády SR).

Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava
      V roku 2006 bol pre ÚĽUV schválený bežný transfer na činnosť vo výške  21 917  tis.
Sk. Počas roku 2006 boli vykonané   rozpočtové opatrenia týkajúce sa zvýšenia bežných
výdavkov celkom vo výške 5 935 tis. Sk.  Úprava vo výške 494 tis. Sk bola určená  na
zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov
a s tým súvisiacich odvodov súlade s nariadením vlády č.316/2006. Na prezentáciu kultúry
v zahraničí dostala organizácia 1 250 tis. Sk. Na  projekty v rámci programu 08S – Tvorba,
šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt dostalo ÚĽUV finančné prostriedky vo výške 4
130 tis. Sk. Časť bežného transferu vo výške  61 100,-  Sk použila organizácia na
sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.

ÚĽUV za rok 2006 vykázal  hospodársky výsledok  - stratu vo výške  3 311  tis. Sk.

Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava
      V roku 2006  bol SKZ  schválený rozpočet bežných výdavkov  30 810 tis. Sk.  V rámci
roku 2006   boli   vykonané  rozpočtové opatrenia na  zvýšenie rozpočtu SKZ  spolu vo výške 6
286 tis. Sk, z toho na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových
taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením vlády č.316 /2006 dostala
organizácia čiastku  561 tis. Sk. Na dofinancovanie bežných výdavkov novostavby SND dostala
SKZ 2 925 tis. Sk. Na vykrytie odpisov bol zvýšený bežný transfer pre organizáciu o 2 800 tis.
Sk. Za rok 2006 vykázala SKZ hospodársky výsledok – zisk vo výške 109  tis. Sk po zdanení.

08.3.0  Vysielacie a vydavateľské služby
Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia

(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
TASR 44 863 44 148 47 331 47 331 100,0 107,2 105,5
Spolu: 44 863 44 148 47 331 47 331 100,0 107,2 105,5
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      Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia  je v rezorte kultúry od roku 2004. Do
tejto doby bola organizácia samostatná rozpočtová kapitola. V roku 2006 mala  schválený
príspevok na bežnú činnosť  v objeme 44 148 tis. Sk . V  TASR bolo vykonané v roku 2006
rozpočtové opatrenie na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením
platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov vo výške 700 tis. Sk a na
dofinancovanie bežných výdavkov dostala organizácia 2 483 tis. Sk

 TASR vykázala za rok 2006 stratu vo výške 9 779 tis. Sk z hlavnej činnosti. Organizácia
vykazuje  kladný hospodársky výsledok vo výške 11  tis. Sk  z už zrušenej podnikateľskej
činnosti.

c) cirkvi a náboženské spoločnosti
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Príspevok na
prevádzku
cirkevných ústredí 806 544 810 062 828 741 829 761 100,1 102,4 102,9
Slovenská katolícka
charita 63 375 64 326 64 326 63 375 98,5 98,5 100,0
Evanjelická diakónia 5 558 5 641 5 641 5 563 98,6 98,6 100,1
Účelové prostriedky
pre cirkvi 0 0 1 200 1 200 100,0 - -
Spolu: 875 477 880 029 899 908 899 899 100,0 102,3 102,8

Rozpisom rozpočtu bol pre cirkvi a náboženské spoločnosti  stanovený objem finančných
prostriedkov 880 029 tis. Sk. Úprava rozpočtu bola vykonaná za účelom valorizácie platov
duchovných a z dôvodu opravy rímskokatolíckej kaplnky svätej Kataríny.

Čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých cirkevných subjektov je uvedené
v prílohe č.5.

d) Matica slovenská
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

                           (v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Matica slovenská 17 640 17 000 21 000 21 000 100,0 123,5 119,0

Účelová dotácia na  podporu kultúrnych aktivít Matice Slovenskej bola rozpočtom na
rok 2006 schválená vo výške 17 000 tis. Sk. Po dohode ministerstva s Maticou slovenskou boli
finančné prostriedky zvýšené o 4 mil. Sk za podmienok, schválených v uzavretej zmluve.

e) Slovenský rozhlas
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

                           (v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Slovenský rozhlas 10 000 0 279 690 279 690 100,0 - 2796,9
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V súlade so schválenými rozpočtovými opatreniami bol upravený rozpočet na rok 2006
o 270  453 tis. Sk s účelovým určením na vykrytie straty  Slovenského rozhlasu za rok 2005,
a o 9 237 tis. Sk na vysielanie  do zahraničia.  Upravený rozpočet bol vyčerpaný v plnej výške.

f) grantový systém MK SR

V roku 2006 boli v rámci grantového systému ministerstva  poskytované dotácie
prostredníctvom deviatich  prvkov vo forme bežných alebo kapitálových transferov. Predmetom
podpory bola široká škála aktivít zahŕňajúca obnovu národných   kultúrnych   pamiatok, projekty
z oblasti audiovízie, divadelného, výtvarného umenia, až po prezentáciu Slovenskej republiky
v zahraničí. Nemenej dôležitou oblasťou podpory boli aktivity národnostných menšín, či
vydavateľské aktivity orientované na detského i dospelého čitateľa.

Celkový rozpočet finančných prostriedkov alokovaných v rámci grantového systému
v roku 2006 predstavovala suma 738 590 tis. Sk, čo je v porovnaní so schváleným
rozpočtom roku 2005 (470 000 tis. Sk) nárast o viac ako 57,0 %. Uvedenému percentu
v absolútnom vyjadrení zodpovedá čiastka vyššia ako 268 000 tis. Sk.

Úpravami rozpočtu v roku 2006 bol  schválený rozpočet  navýšený o takmer 9,2 %, t.j. o
67 878 tis. Sk na celkovú sumu 806 468 tis. Sk. Skutočné čerpanie na úrovni 803 441 tis. Sk
predstavuje 99,6 % upraveného rozpočtu.

Z celkového objemu upraveného rozpočtu bolo 87 528 tis. Sk, t.j. 10,9 % poskytnutých
vo forme kapitálového transferu, zvyšok - 718 940 tis. Sk vo forme bežného transferu.

V rámci jednotlivých prvkov grantového systému bolo predložených viac ako 8 700
žiadostí, podporených bolo viac ako 4 700 projektov.

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
06/05
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
GS MK SR spolu 455 872 738 590 806 468 803 441 99,6 108,8 176,2
Kultúrne aktivity (KA)
v oblasti umenia (08S0201) 106 285 100 000 141 443 140 176 99,1 140,2 131,9
KA národnostných menšín
(08S0202) 79 052 160 000 159 500 158 537 99,4 99,1 200,5
Obnovme si svoj dom
(08S0203) 96 516 117 000 172 435 171 984 99,7 147,0 178,2
Ex libris (08S0204) 68 640 85 000 0 0 x x x
AudioVízia (08S0205) 87 995 150 000 165 356 165 354 100,0 110,2 186,8
Pro Slovakia (08S0206) 17 384 26 590 17 671 17 458 98,8 65,7 100,4
Podpora návštevnosti
KA (08S0207) 0 100 000 99 274 99 244 100,0 99,2 x
KAznevýhodnených skupín
obyvateľstva (08S0209) 0 0 3 010 3 010 100,0 x x
Nehmotné kultúrne
dedičstvo (08S020A) 0 0 20 025 19 943 99,6 x x
KA v oblasti pamäťových
inštitúcií (08S020C) 0 0 27 755 27 735 99,9 x x
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08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia

                                  (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
06/05
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
Kultúrne aktivity v oblasti
umenia spolu 104 529 100 000 141 443 140 176 99,1 140,2 134,1
z toho:
Verejná vysoká
škola (641 008) 513 0 609 596 97,9 x 116,2
Obec (641 009) 10 953 0 5 466 5 436 99,5 x 49,6
VÚC (641 010) 17 571 0 8 768 8 749 99,8 x 49,8
Občianske združ., nadácia
a neinvest. fond (642 001) 58 031 50 000 72 372 71 349 98,6 142,7 122,9
Nezisk. org. poskytujúca
všeob. prosp. sl. 642 002) 115 30 000 1 148 1 148 100,0 3,8 998,3
Nefinančná právnická
osoba (642 009) 405 0 250 250 100,0 x 61,7
Fyzická osoba - jednotlivec
(642 014) 1 189 0 1 799 1 797 99,9 x 151,1
Ostatná právnická osoba
(644 002) 11 324 20 000 37 461 37 422 99,9 187,1 330,5
Fyzická osoba - podnikateľ
(644 003) 4 426 0 13 570 13 429 99,0 x 303,4

Prvok bol určený predovšetkým na podporu profesionálnych aktivít z oblasti divadla
a tanca, hudby, výtvarného umenia, úžitkového umenia, dizajnu, fotografie a architektúry, na
aktivity kultúrnej politiky v oblasti súčasného umenia. K najvýznamnejším projektom
podporeným v rámci tohto prvku patria renomované festivaly – prehliadky súčasného
i klasického umenia, ku ktorým možno zaradiť festivaly s medzinárodným aspektom - Divadelná
Nitra, Bratislava v pohybe, Mesiac fotografie, Bábkárska Bystrica, Bratislavské jazzové dni, Dni
starej hudby,  Kremnické gagy, Letná škola Domu fotografie. V tomto prvku bolo podporených
a realizovaných viac ako 690 projektov z 1 316 predložených žiadostí.

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov
a podľa rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č. 6.

08.2.0.8 Národnostná kultúra
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
06/05
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
KA národnostných
menšín spolu 79 052 159 000 156 150 155 187 99,4 97,6 196,3
z toho:
Obec (641 009) 0 0 1 028 988 96,1 x x
VÚC (641 010) 860 0 1 281 1 281 100,1 x 149,0
Občianske združ., nadácia
a neinvest. fond (642 001) 51 034 100 000 86 352 85 764 99,3 85,8 168,1
Nezisk. org. poskytujúca
všeob. prosp. sl. 642 002) 623 0 13 140 13 140 100,0 x x
Fyzická osoba - jednotlivec
(642 014) 70 0 284 284 100,0 x 405,7
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Ostatná právnická osoba
(644 002) 17 762 30 000 43 065 42 745 99,2 142,5 240,7
Fyzická osoba - podnikateľ
(644 003) 8 703 29 000 11 000 10 985 99,9 37,9 126,2

  Početne najväčší podiel z podporených projektov tohto prvku tvoria kultúrne aktivity tzv.
živého umenia. Išlo predovšetkým o podporu rozvoja a prezentácie národnostnej kultúry, o
podporu kultúrnych aktivít, ktoré prispievajú k posilňovaniu národnostnej kultúry a identity,
k zvyšovaniu kohézie národnostných komunít, k rozvoju multikultúrneho chápania spoločnosti.
Z celkového počtu viac ako 1 500 podaných žiadostí o dotáciu, bolo v rámci prvku podporených
viac ako 980 projektov, čo predstavuje cca 63, 3  % úspešnosť žiadateľov.

Významné miesto patrí podpore vydávania periodickej a neperiodickej tlače. V prípade
podpory neperiodickej tlače ide o podporu edičnej činnosti, vydavateľských a publikačných
aktivít posilňujúcich identitu národnostných menšín prostredníctvom pôvodnej, krásnej,
odbornej, vedeckej literatúry a prekladateľskej činnosti. Novou oblasťou poskytovania dotácií
bola podpora tvorby a realizácie sôch a pamätných tabúľ, ktorých cieľom je stvárniť významné
osobnosti alebo udalosti súvisiace s kultúrou a históriou národnostných menšín.

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov
a podľa rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č.7.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov
08S0203 Obnovme si svoj dom

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
06/05
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
Obnovme si svoj dom
spolu 80 407 100 000 98 205 97 754 99,5 97,8 121,6
z toho:
Verejná vysoká
škola (641 008) 781 0 1 500 1 500 100,0 x
Obec (641 009) 16 361 15 000 24 292 24 291 100,0 161,9 148,5
VÚC (641 010) 1 877 20 000 7 035 7 035 100,0 35,2 374,8
Obč. združ., nadácia
a neinv. fond (642 001) 6 171 3 000 3 396 3 396 100,0 113,2 55,0
Nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne
prospešné služby (642 002) 839 3 000 500 500 100,0 16,7 59,6
Cirkev, nábož. spol. a
 cirkevná charita (642 007) 39 221 11 000 35 822 35 572 99,3 323,4 90,7
Nefinančná právnická
osoba (642 009) 1 080 0 1 380 1 380 100,0 x 127,8
Fyzická osoba – jednotlivec
(642 014) 10 379 35 000 18 605 18 405 98,9 52,6 177,3
Ostatná právnická osoba
(644 002) 3 580 8 000 4 980 4 980 100,0 62,3 139,1
Fyzická osoba – podnikateľ
(644 003) 118 5 000 695 695 100,0 13,9 589,0

Prvok Obnovme si svoj dom patril aj v tomto roku medzi priority rezortu. Z viac ako
1 400 podaných žiadostí o poskytnutie dotácie bolo podporených takmer päťsto, čo znamenalo
podporu každej tretej podanej žiadosti. Okrem podpory obnovy národných kultúrnych pamiatok
boli podporené aj projekty z oblasti kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany
pamiatkového fondu.
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Dlhodobou ambíciou je vytvorenie komplexného rozvojového systému zameraného na
podporu obnovy národných kultúrnych pamiatok s cieľom umožniť systémovú podporu
revitalizácie národných kultúrnych pamiatok v jednotlivých fázach procesu ich záchrany,
obnovy, prezentácie a interpretácie, či už ako solitérov, alebo súčastí osobitne chránených lokalít
a aktivít zainteresovaných subjektov v procese ochrany pamiatkového fondu s cieľom zvýšenia
ich odbornej, personálnej a technickej kapacity, koordinácie a spolupráce. Podrobný prehľad
čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa rozpočtovej klasifikácie
uvádzame na prílohe č. 8.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov
08S0204 Ex libris

                                                                           (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
06/05
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
Ex libris spolu 68 640 85 000 0 0 x x x
z toho:
Verejná vysoká
škola (641 008) 1 608 0 0 0 x x x
Obec (641 009) 6 709 0 0 0 x x x
VÚC (641 010) 7 506 0 0 0 x x x
Obč. združenie, nadácia a
neinvestičný fond (642 001) 14 391 35 000 0 0 x x
Nezisk. org. poskytujúca
všeob. prosp. sl. 642 002) 100 0 0 0 x x x
Cirkev, nábož. spoločnosť
a cirkevná charita (642 007) 245 0 0 0 x x x
Nefinančná právnická
osoba (642 009) 29 0 0 0 x x x
Ostatná právnická osoba
(644 002) 28 325 45 000 0 0 x x
Fyzická osoba - podnikateľ
(644 003) 9 727 5 000 0 0 x x

Prvok Ex libris bol v dôsledku  reštrukturalizácie vnútorného členenia grantového
systému na začiatku roka zrušený a celý objem alokovaných finančných prostriedkov bol
prerozdelený v rámci grantového systému.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov
08S0205 AudioVízia

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
06/05
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
AudioVízia spolu 87 995 150 000 165 356 165 354 100,0 110,2 187,9
z toho:
Verejná vysoká
škola (641 008) 2 370 0 4 623 4 623 100,0 x
Obec (641 009) 40 0 0 0 x x x
VÚC (641 010) 0 0 300 300 100,0 x x
Obč. združenie, nadácia a
neinvestičný fond (642 001) 14 820 20 000 25 582 25 581 100,0 127,9 172,6
Nezisk. org. poskytujúca
všeob. prosp. sl. 642 002) 2 500 10 000 2 000 2 000 100,0 20,0 80,0
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Fyzická osoba - jednotlivec
(642 014) 0 10 000 0 0 x x x
Ostatná právnická osoba
(644 002) 63 110 90 000 119 555 119 555 100,0 132,8 189,4
Fyzická osoba - podnikateľ
(644 003) 5 155 20 000 13 296 13 295 100,0 66,5 257,9

Prvok bol zameraný na komplexnú podporu všetkých činností a aktivít súvisiacich
s audiovizuálnou tvorbou, na podporu tvorby, vývoja, produkcie a šírenia audiovizuálnych diel.
V prvku bolo predložených viac ako 270 žiadostí. Dotáciu z rozpočtu získalo viac ako 120
projektov.

Najvyšší podiel z celkového objemu prerozdelených finančných prostriedkov v rámci
prvku predstavujú projekty zamerané na produkciu dlhometrážnych filmov pre kiná, ktorých
cieľom je podporovať obnovu a rozvoj kinematografickej produkcie v súlade s Odporúčaním č.
R 86 (3) Výboru ministrov členským štátom o podpore audiovizuálnej výroby v Európe.
Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa
rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č. 9.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov
08S0206 Pro Slovakia

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
06/05
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
Pro Slovakia spolu 17 348 26 590 17 671 17 458 98,8 65,6 100,6
z toho:
Verejná vysoká
škola (641 008) 296 0 1 476 1 473 99,8 x 497,6
Obec (641 009) 1 760 0 1 500 1 460 97,3 x 83,0
VÚC (641 010) 924 0 2 625 2 620 99,8 x 283,5
Obč. združenie, nadácia a
neinvestičný fond (642 001) 5 266 0 9 844 9 685 98,4 x 183,9
Nezisk. org. poskytujúca
všeob. prosp. sl. 642 002) 200 0 900 900 100,0 x 450,0
Nefinančná právnická
osoba (642 009) 18 0 0 0 x x x
Fyzická osoba - jednotlivec
(642 014) 928 0 700 694 99,1 x 74,8
Ostatná právnická osoba
(644 002) 120 0 439 439 100,0 x 365,8
Fyzická osoba - podnikateľ
(644 003) 812 0 187 187 100,0 x 23,0
Jednotlivec a nezisková
právnická osoba
v zahraničí (649 002) 7 060 26 590 0 0 x x x

Prvok Pro Slovakia bol určený predovšetkým na podporu:
· prezentačných aktivít z oblasti umenia a kultúry v zahraničí s cieľom podporiť projekty

orientované na prezentáciu už realizovaných pôvodných diel z tvorby slovenskej
kinematografie, hudobnej kultúry, divadelného a tanečného umenia, všetkých druhov
výtvarného a úžitkového umenia v zahraničí,

· tvorivých pobytov a medzinárodnej mobility slovenských výkonných umelcov a umeleckých
diel, ktorej cieľom je rozvoj medzinárodnej spolupráce, priama a dynamická výmena
skúseností, a tým aj stimulácia domáceho kultúrneho vývoja,
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· úspešných projektov medzinárodnej spolupráce v podobe spolufinancovania projektov, ktoré
získali podporu z programu Kultúra 2000, ktoré boli podporené z Medzinárodného
višegrádskeho fondu a ďalších projektov medzinárodnej spolupráce, ktoré získali alebo sa
uchádzali o podporu z medzinárodných zdrojov (Stredoeurópska iniciatíva, kultúrne nadácie
a pod.).

V rámci prvku bolo podaných viac ako 300 žiadostí, z ktorých bolo cca 120
podporených, čo predstavuje 38,8 %-nú úspešnosť žiadateľov. Z pohľadu výšky poskytnutej
dotácie medzi najvýznamnejšie patrili projekty s názvom Dni Slovenska v Bruseli, Festival
Japan International Youth Musicale, Výstava súčasného slovenského skla v New Yorku,
Slovenský rodinný dom 1989 - 2005 a mnohé iné, ktoré prezentovali krajinu a ľudí v nej
žijúcich. Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov
a podľa rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č.10.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov
08S0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
06/05
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
Podpora návštevnosti
kultúrnych podujatí spolu 0 100 000 99 273 99 244 100,0 99,2 x
z toho:
Obec (641 009) 0 0 36 848 36 827 99,9 x x
VÚC (641 010) 0 0 16 064 16 056 99,3 x x
Obč. združenie, nadácia a
neinvestičný fond (642 001) 0 0 11 644 11 644 100,0 x x
Nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne
prospešné služby (642 002) 0 50 000 1 1 100,0 x
Cirkev, nábož. spoločnosť
a cirkevná charita (642 007) 0 0 237 237 100,0 x x
Nefinančná právnická
osoba (642 009) 0 0 710 710 100,0 x x
Fyzická osoba - jednotlivec
(642 014) 0 0 7 7 100,0 x x
Právnická osoba založená
štátom, obcou alebo VÚC
(644 001) 0 50 000 0 0 x x x
Ostatná právnická osoba
(644 002) 0 0 24 382 24 382 100,0 x x
Fyzická osoba - podnikateľ
(644 003) 0 0 9 380 9 380 100, x x

Cieľom prvku Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí bolo podporiť predovšetkým
vzťah detí a mládeže ku kultúrnym hodnotám. Súčasne bolo snahou vytvoriť podmienky na
aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií na procese výchovy a vzdelávania školskej mládeže, podporiť
konkurenciu medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšiť kvalitu ich činnosti.

Prvok bol určený pre žiakov základných a stredných škôl a pre pedagogických
zamestnancov týchto škôl, ktorým umožnil prístup do divadiel, múzeí, galérií, knižníc
a niektorých ďalších kultúrnych inštitúcií poskytujúcich kultúrne podujatia a aktivity.

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov
a podľa rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č.11.
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08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov
08S0209 Kultúrne aktivity znevýhodnených skupín obyvateľstva

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
06/05
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
KA znevýhodnených
skupín obyvateľstva spolu 0 0 3 010 3 010 100,0 x x
z toho:
Obč. združenie, nadácia a
neinvestičný fond (642 001) 0 0 2 910 2 910 100,0 x x
Fyzická osoba - jednotlivec
(642 014) 0 0 100 100 100,0 x x

Prvok Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva bol vytvorený počas roka 2006
úpravou programovej štruktúry. Cieľom uvedenej úpravy bolo zabezpečenie vyššej
transparentnosti finančných tokov. Bol určený predovšetkým na podporu kultúrnych potrieb
znevýhodnených skupín obyvateľstva, najmä na podporu kultúrno-spoločenských projektov,
ktoré vedú k potláčaniu rasizmu, xenofóbie a všetkých prejavov diskriminácie, vychovávajú
k tolerancii a prispievajú k integrácii jednotlivých skupín do spoločnosti, k duchovnému
a etickému rozvoju, k pochopeniu a prijatiu multikultúrnej dimenzie slovenskej spoločnosti, ako
aj k posilneniu sociálnej súdržnosti.

Oblasť živej kultúry bola zameraná na vytváranie rovnosti príležitostí v oblasti kultúry
znevýhodnených skupín obyvateľstva (festivaly, prehliadky, výstavy, koncerty, umelecké tvorivé
dielne, besedy, prednášky, odborné semináre, konferencie, sympóziá, atď.) Oblasť periodickej
tlače bola určená na vydávanie literárnych, vedeckých a detských časopisov. V oblasti
neperiodickej tlače bolo podporované vydávanie pôvodných publikácií na tému znevýhodnených
skupín obyvateľstva a podpora edičnej činnosti, vydavateľských a publikačných aktivít v oblasti
pôvodnej, krásnej, odbornej a vedeckej literatúry a prekladateľskej činnosti. V rámci prvku bolo
podaných takmer150 žiadostí, podporených bolo iba necelých 30 projektov. Podrobný prehľad
čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa rozpočtovej klasifikácie
uvádzame na prílohe č.12.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov
08S020A Nehmotné kultúrne dedičstvo

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
06/05
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
Nehmotné kultúrne
dedičstvo a kultúrno-
osvetová činnosť spolu 0 0 20 025 19 943 99,6 x x
z toho:
Verejná vysoká
škola (641 008) 0 0 500 500 100,0 x x
Obec (641 009) 0 0 6 972 6 955 99,8 x x
VÚC (641 010) 0 0 7 895 7 830 99,2 x x
Obč. združenie, nadácia a
neinvestičný fond (642 001) 0 0 3 523 3 523 100,0 x x
Nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne
prospešné služby (642 002) 0 0 80 80 100,0 x x
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Fyzická osoba - jednotlivec
(642 014) 0 0 75 75 100,0 x x
Ostatná právnická osoba
(644 002) 0 0 780 780 100,0 x x
Fyzická osoba - podnikateľ
(644 003) 0 0 200 200 100,0 x x

Prvok Nehmotné kultúrne dedičstvo bol vytvorený počas roka 2006 úpravou programovej
štruktúry. Cieľom uvedenej úpravy bolo zabezpečenie vyššej transparentnosti finančných tokov
so zameraním  na podporu prezentácie živej kultúry v oblasti neprofesionálnej kultúry –
výsledkov tvorby, uchovávania nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti.
Podporoval festivaly a prehliadky amatérskeho umenia, tvorivé dielne, vzdelávanie, sympóziá,
semináre a výstavy, uchovávanie a osvojovanie si tradičných zručností, realizáciu odborných
výskumov v oblasti kultúrno-historickej a spoločenskej topografie regiónov, vydávanie
odborných publikácií, monografií obcí a miest.

Medzi najvýznamnejšie podporené projekty patrili divadelné prehliadky Zlatá priadka,
Gorazdov Močenok, festival dychovej hudby Dychfest, ale aj folklórne podujatia spomedzi
ktorých nezastupiteľné miesto patrí Folklórnemu festivalu vo Východnej, Jánošíkových
slávnostiam v Terchovej, Hontianskej paráde, ale i mnohým ďalším.

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov
a podľa rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č.13.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov
08S020C Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
06/05
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
Kultúrne aktivity v oblasti
pamäťových inštitúcií
spolu 0 0 17 807 17 807 100,0 x x
z toho:
Verejná vysoká
škola (641 008) 0 0 931 931 100,0 x x
Obec (641 009) 0 0 2 131 2 131 100,0 x x
VÚC (641 010) 0 0 13 080 13 080 100,0 x x
Obč. združenie, nadácia a
neinvestičný fond (642 001) 0 0 1 275 1 275 100,0 x x
Cirkev, nábož. spoločnosť
a cirkevná charita (642 007) 0 0 200 200 100,0 x x
Fyzická osoba - podnikateľ
(644 003) 0 0 190 190 100,0 x x

Prvok Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií bol vytvorený počas roka 2006
úpravou programovej štruktúry a  bol určený na podporu vybraných aktivít knižníc a podporu
knižničnej činnosti,  múzeí a galérií, na podporu múzejnej a galerijnej činnosti, zabezpečenie
ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, technologického,
elektronického alebo mechanického vybavenia a zariadenia priestorov, akvizičnej činnosti
múzeí, galérií a knižníc.

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov
a podľa rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č.14.
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g) kapitálové výdavky

 Kapitálové aktíva rozpočtových organizácií

      Na rok 2006 bol stanovený rozpočet finančných prostriedkov na kapitálové aktíva
rozpočtovým organizáciám rezortu kultúry v sume 104 030 tis. Sk, ktorý bol rozpočtovými
opatreniami upravený na sumu 98 504 tis. Sk. Čerpanie kapitálových aktív bolo vo výške
98 421 tis. Sk. Kapitálové aktíva vo výške 5 299 tis. Sk boli v súlade s rozpočtovým opatrením
Ministerstva financií SR č. 29/2006 zo 4. decembra 2006 viazané v rozpočte  jednotlivých
organizácií.

 (v tis. Sk)

Organizácia

Skutočnosť
 2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Univerzitná knižnica,
Bratislava 12 764 0 68 470 68 529* 100,0 0,0 536,9
MK SR – aparát 4 242 10 000 6 092 6 040 99,1 60,4 142,4
MK SR – vlastná činnosť 0 88 986 0 0 0,0 0,0 0,0
Slovenská národná
knižnica, Martin 8 303 0 10 382 10 378 100,0 0,0 125,0
Štátna vedecká knižnica,
Košice 1 287 0 2 075 2 075  100,0 0,0 161,2
Pamiatkový úrad 7 246 5 044 9 381 9 380 100,0 186,0 129,5
Štátna vedecká knižnica,
Prešov 203 0 2 104 2 019 96,0 0,0 994,6
SPOLU: 34 045 104 030 98 504 98 421 99,9 94,6 289,1
* v sume je započítaná aj čiastka vo výške 110 tis. Sk zo zdroja „72“

Kapitálové aktíva rozpočtových organizácií členené podľa funkčnej klasifikácie:
(v tis. Sk)

Organizácia

Skutočnosť
 2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Kapitálové aktíva  (720) 34 045 104 030 98 504 98 421 99,9 94,6 289,1
z toho:
01.3.3 1 490 0 4 179 4 094 98,0 0,0 274,8
08.2.0.5 21 067 0 78 852 78 907* 100,1 0,0 374,6
08.2.0.7 7 246 5 044 9 381 9 380 100,0 186,0 129,5
08.2.0.9 0 88 986 0 0 0,0 0,0 0,0
08.6.0.1 4 242 10 000 6 092 6 040 99,1 60,4 142,4
* v sume je započítaná aj čiastka vo výške 110 tis. Sk zo zdroja „72“

Univerzitná knižnica, Bratislava
        UKB mala v roku 2006 upravený rozpočet kapitálových výdavkov na investičnej akcii
„Multifunkčné kultúrne  a knižničné centrum  - obnova a revitalizácia historických budov UKB“
vo výške 65 680 tis. Sk, v tom kapitálové výdavky z predchádzajúceho roka (zdroj 131) vo
výške 40 680 tis. Sk. Kapitálové výdavky na uvedenú investičnú akciu boli vyčerpané vo výške
65 678 tis. Sk.  V roku 2006 organizácia čerpala aj kapitálové výdavky vo výške 2 741 tis. Sk,
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v tom kapitálové výdavky vo výške 960 tis. Sk zo zdroja 131 na nákup osobného automobilu
a realizáciu programu rozvoja, osadenie pamätnej tabule a register kultúry (server). Okrem
týchto finančných prostriedkov UKB čerpala kapitálové výdavky vo výške 110 tis. Sk na
obstaranie vertikálnych žalúzií z mimorozpočtových zdrojov, ktoré organizácii poskytla na
základe darovacej zmluvy firma Hornex, a.s. Bratislava.

Ministerstvo kultúry SR – aparát
       Ministerstvo malo v roku 2006 upravený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 6 092
tis. Sk, z tom kapitálové výdavky z predchádzajúceho roka (zdroj 131) vo výške 1727 tis. Sk.
Kapitálové výdavky boli vyčerpané  v celkovej sume 6 040 tis. Sk  na obstaranie nehmotného
investičného majetku, nákup výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov
a zariadení, stavebné úpravy, rekonštrukciu a modernizáciu v budovy ministerstva vyhotovenie
výtvarného diela – sklenenej plastiky a zhotovenie kuchynského kúta.

Slovenská národná knižnica, Martin
       SNK bol v roku 2006 upravený rozpočet kapitálových výdavkov na sumu 10 382 tis. Sk,
v tom prostriedky z predchádzajúceho roka (zdroj 131) vo výške 2 700 tis. Sk. Uvedené
kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 10 378 tis. Sk na Program elektronizácie knižníc
a Program elektronizácie knižníc II., Slovenskú digitálnu knižnicu – detašované pracovisko
Vrútky, dobudovanie ofsetovej tlačiarne, akvizície zbierkových predmetov, rekonštrukciu
výťahu vo výškovej budove SNK a na nákup dochádzkového systému.
     V rozpočte na rok 2006 boli organizácii viazané kapitálové výdavky vo výške 726,7 tis. Sk
(zdroj 111) na zhotovenie nápisu – označenie budovy SNK.

Štátna vedecká knižnica, Košice
ŠVK KE čerpala kapitálové výdavky vo výške 2 075 tis. Sk na Obnovu dvora knižnice,

Pribinova 1 a  Rekonštrukciu stavby pre zriadenie knihárskej a konzervátorskej dielne – ochranu
starých tlačí. Suma vo výške 803 tis. Sk (zdroj 131) určená na Obnovu dvora knižnice, Pribinova
1 bola opätovne viazaná v rozpočte na rok 2006.

Pamiatkový úrad SR
       PÚ použil kapitálové výdavky vo výške 9 380 tis. Sk na Rekonštrukciu KPÚ Bratislava,
geografický informačný systém ochrany pamiatkového fondu, obnovu autoparku – osobné
vozidlá a na kanalizačnú prípojku NKP Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore.
      V rozpočte na rok 2006 boli organizácii viazané kapitálové výdavky vo výške 1 869 142,-
Sk, z toho 1 323 000,- Sk (zdroj 111) na Rekonštrukciu objektu KPÚ Bratislava a 546 142,- Sk
(zdroj 131) na Rekonštrukciu objektu, Cukrová 1, Trnava a Nadstavbu objektu, Mariánske
námestie 19, Žilina.

Štátna vedecká knižnica, Prešov
      Organizácia čerpala kapitálové výdavky vo výške 2 019 tis. Sk na výstavbu účelovej
budovy ŠVK – spracovanie projektovej dokumentácie, nákup úžitkového motorového vozidla
a vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc,
vrátane ich modernizácie. Okrem toho boli organizácii v rozpočte na rok 2006 viazané
kapitálové výdavky vo výške 1 900 tis. Sk (zdroj 111) na výstavbu účelovej budovy ŠVK –
spracovanie projektovej dokumentácie.

Kapitálové transfery:

Na rok 2006 bol schválený rozpočet kapitálových transferov vo výške 738 792 tis. Sk, ktorý
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bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 741 886 tis. Sk.  Príspevkovým organizáciám
boli v priebehu roka poukázané kapitálové transfery vo výške 652 158 tis. Sk, cirkvám vo výške
2 200 tis. Sk a v grantovom systéme boli poukázané kapitálové transfery vo výške 87 508 tis. Sk.

Príspevkové organizácie, ktoré nevyčerpali kapitálové výdavky do konca roka 2006 previedli
zostávajúcu časť finančných prostriedkov do fondu reprodukcie a budú ich čerpať
v nasledujúcom rozpočtovom roku na stanovený účel.
     Transfery príspevkovým organizáciám boli rozpísané najmä na pokračovanie a dokončenie
rozostavaných stavieb.

(v tis. Sk)

Organizácia

Skutočnosť
2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
06/05
4:1

a 1 2 3           4 5 6 7
Kapitálové transfery
(720)

881 896 738 792 741 886 741 866 100,0 100,4 84,1
- príspevkovým
organizáciám (721) 863 672 720 792 652 158 652 158 100,0 90,5 75,5
z toho:
SKZ MK SR 557 418 400 000 513 400 513 400 100,0 128,4 92,1
ŠO, B. Bystrica 59 067 78 356 0 0 100,0 0,0 0,0
SNM, Bratislava 68 857 33 900 50 404 50 404 100,0 148,7 73,2
SF, Bratislava 34 580 80 800 10 100 10 100 100,0 12,5 29,2
SNG, Bratislava 37 374 92 000 5 600 5 600 100,0 6,1 15,0
ŠF, Košice 12 832 20 736 20 736 20 736 100,0 100,0 161,6
ÚĽUV, Bratislava 4 285 15 000 16 100 16 100 100,0 107,3 375,7
SĽUK, Bratislava 0 0 8 400 8 400 100,0 0,0 0,0
Múzeum SNP, BB 9 070 0 3 601 3 601 100,0 0,0 39,7
ŠVK, Banská Bystrica 15 650 0 550 550 100,0 0,0 3,5
SKN , Levoča 1 000 0 1 112 1 112 100,0 0,0 111,2
ŠG, Banská Bystrica 1 650 0 300 300 100,0 0,0 18,2
DÚ, Bratislava 200 0 180 180 100,0 0,0 90,0
NOC, Bratislava 8 034 0 3 710 3 710 100,0 0,0 46,2
HC, Bratislava 200 0 515 515 100,0 0,0 257,5
STM, Košice 21 888 0 4 400 4 400 100,0 0,0 20,1
SFÚ, Bratislava 14 000 0 350 350 100,0 0,0 2,5
SÚH, Hurbanovo 0 0 500 500 100,0 0,0 0,0
SND, Bratislava 10 867 0 12 200 12 200 100,0 0,0 112,3
LIC, Bratislava 200 0 0 0 0,0 0,0 0,0
MÚS, Bratislava 3 600 0 0 0 0,0 0,0 0,0
VSG, Košice 2 900 0 0 0 0,0 0,0 0,0
-jednotlivcom
a neziskovým
organizáciám (721 + 722) 18 224 18 000 89 728 89 708 100,0 498,4 492,3
Cirkvám 0 0 2 200 2 200 100,0 0,0 0,0
Grantový systém spolu: 17 865 18 000 87 528 87 508 100,0 486,2 489,8
z toho:
 - Obnovme si svoj dom 16 109 17 000 74 230 74 230 100,0 436,6 460,8
- KA v oblasti
  pamäťových   inštitúcií 0 0 9 948 9 928 99,8 0,0 0,0
- Podpora národnostných
menšín 0 1 000 3 350 3 350 100,0 335,0 0,0
- Podpora KA prezentácie
súč. kultúry neštátnymi
subjektmi 1 756 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Matica slovenská 359 0 0 0 0,0 0,0 0,0
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Kapitálové transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám členené podľa funkčnej
klasifikácie:

(v tis. Sk)

Organizácia

Skutočnosť
 2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
06/05
4:1

a 1 2 3           4 5 6 7
Kapitálové transfery-720 881 896 738 792 741 886 741 866 100,0 100,4 84,1
PO spolu: 863 672 720 792 652 158 652 158 100,0 90,5 75,5
z toho:
01.3.3 15 650 0 550 550 100,0 0,0 3,5
08.2.0.1 69 934 78 356 12 200 12 200 100,0 15,6 17,4
08.2.0.2 51 012 101 536 39 236 39 236 100,0 38,6 76,9
08.2.0.3 0 0 500 500 100,0 0,0 0,0
08.2.0.4 22 634 0 4 755 4 755 100,0 0,0 21,0
08.2.0.5 1 000 0 1 112 1 112 100,0 0,0 111,2
08.2.0.6 134 369 125 900 60 355 60 355 100,0 47,9 44,9
08.2.0.8 7 370 0 3 950 3 950 100,0 0,0 53,6
08.2.0.9 561 703 415 000 529 500 529 500 100,0 127,6 94,3
-jednotlivcom
a neziskovým org. 17 865 18 000 87 528 87 508 100,0 486,2 489,8
08.2.0.8 0 1000 3 350 3 350 100,0 335,0 0,0
08.2.0.9 17 865 17 000 84 178 84 158 100,0 495,0 471,1
cirkvi    08.4.0 0 0 2 200 2 200 100,0 0,0 0,0
Matica slovenská
08.2.0.9 359 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava
Finančné prostriedky vo výške 513 400 tis. Sk, ktoré boli určené na dostavbu Novostavby

SND boli použité najmä na zabudované interiéry, protipožiarne nástreky – elektrických
rozvodov, podlahy – koberce, povlakové podlahy, montáž kresiel, dlažby a obklady z prírodného
kameňa, atypické dvere, filtre  a iné.
     Z uvedenej sumy bola časť vo výške 87 843 tis. Sk prevedená do fondu reprodukcie a bude
čerpaná v nasledujúcich rozpočtových rokoch na stanovený účel t. j. na Novostavbu SND.

Štátna opera, Banská Bystrica
Štátnej opere v Banskej Bystrici bol v roku 2006 schválený rozpočet kapitálových

výdavkov vo výške 78 356 tis. Sk na Rekonštrukciu a modernizáciu objektu ŠO, ktorý bol
v priebehu roka 2006 z dôvodu pozastavenia stavby, potreby naliehavého riešenia ďalších
problémov v rezorte kultúry ako aj  z dôvodu viazania finančných prostriedkov Ministerstvu
kultúry SR  uznesením vlády SR    č. 686 z 9. augusta 2006 upravený na 0,- Sk.

Slovenské národné múzeum, Bratislava
Organizácii bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške 50 404 tis. Sk. Z uvedenej sumy

časť vo výške  3 950 tis. Sk bola určená pre múzeá menšín.
      Kapitálový transfer bol poskytnutý na - NKP Hrad Červený kameň, Častá, Národnú
stratégiu ochrany biodiverzity, Rekonštrukciu budovy SNM, Prípojku v Múzeu slovenskej
dediny, Centrálnu evidenciu múzejných zbierok CEMUZ, Akvizície zbierkových predmetov,
Rekonštrukciu kúrií z Blážoviec, Archivačný systém MŽK, Nákup motorových vozidiel,
a realizáciu expozícií.
         Nedočerpaná časť kapitálového transferu určená na NKP Hrad Červený Kameň, Častá
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(vo výške 18 158 tis. Sk), Rekonštrukciu budovy SNM ( 7 500,- Sk) a akvizície zbierkových
predmetov (18 100,- Sk) bola prevedená do fondu reprodukcie a bude čerpaná v nasledujúcom
rozpočtovom roku na stanovený účel.

Slovenská filharmónia, Bratislava
Prostriedky kapitálového transferu vo výške 10 100 tis. Sk boli určené na Obstaranie

hmotného investičného majetku – organ a na zadanie orchestrálnej skladby. Z uvedeného
kapitálového transferu bola suma vo výške 10 000 tis. Sk prevedená do fondu reprodukcia
a bude čerpaná na stanovený účel – obstaranie hmotného investičného majetku – organ
v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
      Okrem tejto sumy mala Slovenská filharmónia schválený  rozpočet vo výške 70 800 tis.
Sk na Rekonštrukciu Reduty v Bratislave, ktorý bol v priebehu roka 2006 z dôvodu pozastavenia
stavby, potreby naliehavého riešenia ďalších problémov v rezorte kultúry ako aj  z dôvodu
viazania finančných prostriedkov Ministerstvu kultúry SR  uznesením vlády SR č. 686 z  9.
augusta 2006 upravený na 0,- Sk.

Slovenská národná galéria, Bratislava
Kapitálový transfer na rok 2006 vo výške 5 600 tis. Sk bol určený na Centrálnu evidenciu

diel výtvarného umenia na Slovensku (CEDVU), akvizície zbierkových predmetov a nákup
osobného motorového vozidla.
      Okrem tohto kapitálového transferu bol v roku 2006 Slovenskej národnej galérii
schválený rozpočet vo výške 92 000 tis. Sk na Rekonštrukciu areálu SNG, ktorý bol z dôvodu
nízkej pripravenosti stavby, potreby naliehavého riešenia ďalších investičných akcií v rezorte
kultúry ako aj  z dôvodu viazania finančných prostriedkov Ministerstvu kultúry SR  uznesením
vlády SR č. 686 z  9. augusta 2006 upravený na 0,- Sk.

Štátna filharmónia, Košice
Organizácii bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške 20 736 tis. Sk, ktorý bol určený na

Rekonštrukciu budovy ŠF. Uvedený kapitálový transfer bol v celej výške prevedený do fondu
reprodukcie a bude čerpaný v nasledujúcich rozpočtových rokoch na stanovený účel.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava
Kapitálový transfer vo výške 16 100 tis. Sk bol organizácii poskytnutý na Rekonštrukciu

budovy ÚĽUV, Košice, Virtuálnu galériu ľudovej umeleckej výroby, CRAFT SLOVAK
DESIGN – výstavu a nákup osobného motorového vozidla. Z uvedeného kapitálového transferu
bola časť vo výške 14 320 tis. Sk  prevedená do fondu reprodukcie a bude čerpaná
v nasledujúcich rozpočtových rokoch na stanovený účel t. j. na Rekonštrukciu budovy ÚĽUV,
Košice.

Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava
Prostriedky kapitálového transferu vo výške 8 400 tis. Sk  boli určené na nákup autobusu

Setra.

Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica
       Prostriedky kapitálového transferu vo výške 3 601 tis. Sk boli organizácii poskytnuté na
Dobudovanie vitrínových častí a doinštalovanie nových exponátov a na akvizície zbierkových
predmetov.

Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
Organizácii bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške 550 tis. Sk na  akvizície
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zbierkových predmetov a nákup úžitkového motorového vozidla.

Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča
Prostriedky kapitálového transferu vo výške 1 112 tis. Sk boli čerpané na Ochranu

knižničného fondu a rekonštrukciu sociálnych zariadení pre SKN.

Štátna galéria, Banská Bystrica
Kapitálový transfer v objeme 300 tis. Sk bol čerpaný na akvizície zbierkových

predmetov.

 Divadelný ústav, Bratislava
       Kapitálový transfer vo výške 180 tis. Sk organizácia použila na Projekt Theisa a Pražské
Quadriennale 2007.

Národné osvetové centrum, Bratislava
Prostriedky kapitálového transferu vo výške 3 710 tis. Sk boli určené na rekonštrukciu

priestorov Domu umenia, register kultúrnych aktivít, sociálnu prevenciu, nákup osobného
automobilu a rekonštrukciu a modernizáciu objektu v súvislosti so sťahovaním Slovenského
centra dizajnu.

Hudobné centrum, Bratislava
Kapitálový transfer vo výške 515 tis. Sk bol organizácii poskytnutý na Informačný

systém o hudobnej kultúre SNORKA a  Historické organy na Slovensku.

Slovenské technické múzeum, Košice
Organizácia mala pridelený kapitálový transfer vo výške 4 400 tis. Sk , ktorý bol určený

na Históriu letectva v modeloch a leteckú prístrojovú techniku, hangár č. 4 – stavebné úpravy,
akvizície zbierkových predmetov a nákup nákladného motorového vozidla.
Nedočerpaná časť kapitálového transferu určeného na akvizície zbierkových predmetov vo výške
550 tis. Sk bola prevedená do fondu reprodukcie a bude čerpaná v nasledujúcich rozpočtových
rokoch na stanovený účel.

Slovenský filmový ústav, Bratislava
       Kapitálový transfer vo výške 350 tis. Sk bol použitý na Informačný systém IS SK
CINEMA.

Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
Organizácia použila kapitálový transfer vo výške 500 tis. Sk na Stálu expozíciu astronómie –

I. etapu.

Slovenské národné divadlo, Bratislava
       Prostriedky kapitálového transferu vo výške 12 200 tis. Sk boli určené na vybavenie
javísk – fundusom a interiérové vybavenie Novostavby SND. Z uvedenej sumy bola časť vo
výške  9 847,8 tis. Sk prevedená do fondu reprodukcie a bude čerpaná v nasledujúcich
rozpočtových  rokoch na stanovený účel.

Cirkvi
       Prostriedky kapitálového transferu vo výške 2 200 tis. Sk boli určené na  novostavby
pravoslávnych chrámov pre Michalovskú pravoslávnu eparchiu v Michalovciach (500 tis. Sk),
Prešovskú pravoslávnu eparchiu v Prešove (300 tis. Sk)  a na Rekonštrukciu podkrovia na
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Dominikánskom  námestí 13 v Košiciach pre Gréckokatolícky apoštolský exarchát (1 400 tis.
Sk).

Grantový systém MK SR
       Prostriedky kapitálového transferu vo výške 87 508 tis. Sk boli použité na prvky
Obnovme si svoj dom, Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií a Podporu
národnostných menšín.

            1. 3. 3.  Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

Programová štruktúra rozpočtovej kapitoly ministerstva sa oproti roku 2005 nezmenila
a finančné prostriedky boli rozpočtované v dvoch programoch a dvoch medzirezortných
podprogramoch. V priebehu roka  2006 bol so súhlasom Ministerstva financií SR  doplnený
medzirezortný podprogram 06GOÚ Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti –
MK SR.
      Čerpanie výdavkov z hľadiska programovej štruktúry za rok 2006 je nasledovné:

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Program :
08S Tvorba, šírenie, ochrana
a prezentácia kultúrnych
hodnôt 2 532 147 2 840 432 3 184 751 3 184 116 100,0 112,1 125,7
08T Tvorba a implementácia
politík 1 758 965 1 723 151 1 762 588 1 760 841 99,9 102,2 100,2
Podprogramy, ktoré rozpočtová kapitoly rieši ako účastník medzirezortného programu:
06H0A Hospodárska
mobilizácia 0 82 82 0 - - -
06K06 Štátne objednávky
výskumu a vývoja na podporu
odvetvovej politiky MK SR 4 608 1 922 2 622 2 603 99,3 135,4 56,5
06G0U01 Aktívna politika
trhu práce a zvýšenie
zamestnateľnosti – MK SR 0 84 84 100,0 - -
Spolu 4 295 720 4 565 587 4 950 127 4 947 644 99,9 108,4 115,2

Program 08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
je zameraný na dosiahnutie vysokej úrovne kultúrneho vedomia občanov v oblasti ochrany
a prezentácie kultúrneho dedičstva, umeleckej  tvorby a poskytovania kultúrnych služieb.
Program bol schválený v programovej štruktúre v roku 2005, teda doba jeho trvania predstavuje
2 roky. Prostredníctvom programu 08S boli v roku 2006 financované všetky rozpočtové
a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (okrem SKZ), grantový
systém ministerstva, Matica slovenská a Slovenský rozhlas. Nárast  skutočných výdavkov
rozpočtovej kapitoly oproti roku 2005 indexom 125,7 sa premietol v plnej miere do tohto
nosného programu.

Program 08T Tvorba a implementácia politík
je zameraný na dosiahnutie transparentného, účinného a efektívneho systému financovania
kultúrnych služieb. Program bol schválený v programovej štruktúre v roku 2005, teda doba jeho
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trvania predstavuje 2 roky. Finančné prostriedky rozpočtované v tomto programe sú určené na
koncepčnú a riadiacu činnosť, na podporu kultúrnych aktivít rozpočtových a príspevkových
organizácií doma i v zahraničí a na financovanie cirkví a náboženských spoločností. V rámci
tohto programu je financovaný aj príspevok na činnosť SKZ.

Ministerstvo bolo v roku 2006 účastníkom troch medzirezortných podprogramov, a to:

06H0A – Hospodárska mobilizácia
Zámerom tohto podprogramu je efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie
opatrení hospodárskej mobilizácie. V roku 2006  neboli v rámci tohto podprogramu čerpané
žiadne finančné prostriedky. Doba realizácie medzirezortného podprogramu je 4 roky, t.j. od
roku 2003.

06K06 Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MK SR
Zámerom podprogramu je vytvorenie moderného a efektívneho systému štátnej podpory
výskumu a vývoja, prispievajúceho  k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky.
V rámci tohto medzirezortného programu ministerstvo zabezpečovalo v roku 2006 formou
štátnych objednávok riešenie troch úloh výskumu a vývoja so začiatkom v roku 2002. Ide o tieto
úlohy:
a) Dejiny slovenskej astronómie – gestor Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo,
b) Výskum, analytické a syntetické zhodnotenie ľudských strát a obetí na Slovensku v rokoch 2.

svetovej vojny - gestor Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica,
c) Celoslovenské zmapovanie vitráží – gestor Pamiatkový úrad SR.
Všetky uvedené úlohy výskumu a vývoja boli v roku 2006 ukončené.

V priebehu roka boli finančné prostriedky určené na tento program na základe žiadosti
Ministerstva školstva SR zvýšené rozpočtovým opatrením za účelom zabezpečenia štátnej úlohy
výskumu a vývoja Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií
v Slovenskej republike - gestor Slovenská národná knižnica v Martine.
      Prehľad výdavkov podľa programov, podprogramov a prvkov programovej štruktúry
ministerstva je  v prílohe č. 3.

1. 3. 4. Výdavky kapitoly, kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ

Upravený rozpočet výdavkov z rozpočtu EÚ  (zdroj 1361) Európsky sociálny fond v roku
2006 predstavoval  sumu 42 tis. Sk, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (zdroj 1362) sumu
42 tis. Sk

Celková výška odsúhlasených finančných prostriedkov riadiacim orgánom pre ESF –
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny  SR bola 1.425 tis. Sk. Z toho na realizáciu
školení 1 150 tis. Sk.

Školenie ECDL Štart ukončilo 114 účastníkov  certifikát získalo 95 zamestnancov
ministerstva a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

 Na základe prvej žiadosti o platbu – refundáciu finančných prostriedkov - bol
rozpočtovým opatrením upravený rozpočet ministerstva o 84 tis. Sk.   V druhej žiadosti o platbu
sa jedná o sumu vo výške 1 114 tis. Sk. Táto žiadosť o platbu sa nachádza na riadiacom orgáne
a v súčasnosti sa kontrolujú všetky faktúry a ďalšie podporné dokumenty pred procesom
schválenia výšky refundovaných prostriedkov.
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Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

1 2 3 4
Príjmy spolu 945 000 257 000 272 649
Z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 0 0 0
Výdavky spolu: 4 565 587 4 950 127 4 947 644
z toho: kryté prostriedkami EÚ 0 42 42
Saldo príjmov a výdavkov - 3 620 587 - 4 693 127 - 4 674 995
z toho: z prostriedkov rozpočtu EÚ 0 42 42

      Z predloženej tabuľky je  zrejmé, že rozpočtová kapitola ministerstva kultúry dosiahla
záporný výsledok rozpočtového hospodárenia z hľadiska dosiahnutých príjmov a použitých
výdavkov v celkovej sume 4 674 995 tis. Sk. Dôvodom podstatného zvýšenia dosiahnutého
záporného salda oproti schválenému rozpočtu na rok 2006  je zníženie príjmov v priebehu roka
o 688 000 tis. Sk, čo je suma, ktorá bola  očakávaná v priebehu roka z predaja nehnuteľného
majetku štátu. Vzhľadom na skutočnosti, uvedené v časti 1.2. Príjmy kapitoly sa uvedený predaj
nemohol realizovať a Ministerstvo financií SR rozpočtovým opatrením výšku príjmov upravilo.

Rozpočtová kapitoly nemôže ovplyvniť výšku príjmov a tým ani výšku výsledku
rozpočtového hospodárenia,  vzhľadom na ich charakter.

Príjmy za knižničné služby zahrnujú  hlavne poplatky za registráciu čitateľov,
reprografické a kopírovacie práce a za poskytovanie medzinárodnej výpožičnej služby. Ďalej
knižnice vyberajú pokuty za nedodržanie lehôt na vrátenie knižničných diel a za stratené diela.
Ich výška teda závisí od záujmu obyvateľstva o poskytované knižničné služby, čo je závislé zase
na ich kvalite a rozsahu knižničného fondu. Výška sankčných príjmov je odvodená od
disciplinovanosti čitateľov. Príjmy za knižničné služby dosahujú štyri rozpočtové organizácie -
knižnice, z toho Slovenská národná knižnica v Martine má plniť hlavne úlohy súvisiace
s napĺňaním poslania národnej konzervačnej knižnice a depozitnej knižnice Slovenskej
republiky.

Ďalšou organizáciou od ktorej sa očakáva, že bude dosahovať stále vyššie príjmy je
Pamiatkový úrad SR. Ťažisko práce tejto organizácie je však predovšetkým v zabezpečovaní
výkonu štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č.49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a vydávanie rozhodnutí, záväzných stanovísk a odborných
vyjadrení v zmysle stavebného zákona. Nižšie plnenie príjmov v roku 2006 bolo spôsobené
opätovným poklesom kurzu amerického dolára za úhradu nájomného budovy na
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, ktorá sa prenajíma americkému veľvyslanectvu, ako aj
poklesom príjmov z reštaurovania z dôvodu nedostatku zákaziek a obmedzených možností
zabezpečiť finančne materiálové a iné náklady na reštaurovanie z výdavkov organizácie
a platobných schopností objednávateľov.

Ostatné príjmy, ktoré dosahujú rozpočtové organizácie sú malého rozsahu ako príjmy za
vstupné ( Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti ), z prenájmu budov a iných priestorov.
Príjmy z odpredaja nehnuteľného majetku sú jednorazové a  neriešia problém rezortu kultúry
v dosahovaní rozpočtovaných príjmov.



67

1.5. Finančné operácie
Prehľad o pohyboch na mimorozpočtových bankových účtoch

                                                                                                                                             (v tis. Sk)
Účet mimorozpočtových

prostriedkov
RO

Stav
k 1. 1. 2006

MD
Prírastky

D
Úbytky

Stav
k 31.12.2006

BÚ neúročený 0 300 0 300
BÚ - depozitný 107 836 218 723 286 724 39 835

BÚ - sociálneho fondu       795         2 645        2 705          735

BÚ - dary a granty    1 944    4 429  3 495 2 878
BÚ dofinancovania programov 8 569 0 8 569 0
SPOLU 119 144 226 097 301 493 43 748

Rozpočtové organizácie rezortu kultúry a aparát ministerstva mali k 31.12.2006 vykázané
zostatky na nasledovných mimorozpočtových účtoch a to Bežný účet neúročený, Bežný účet -
depozitný účet neúročený, Bežný účet -účet sociálneho fondu neúročený a Bežný účet - dary
a granty neúročený celkom v objeme 43 748 tis. Sk. V porovnaní so stavom k 1.1.2006 sú
zostatky všetkých účtov k 31. 12. 2006 nižšie o 75 396 tis. Sk. Tento stav je ovplyvnený hlavne
skutočnosťou, že ministerstvo - aparát malo na depozitnom účte k 31.12.2005 vykázanú zloženú
zálohu úspešného záujemcu o kúpu GR SND Bratislava v sume 57 550 tis. Sk a zostatky po
zrušenej príspevkovej organizácií MIC v sume 11 257 tis. Sk.

Bežný účet neúročený mal k  31.12.2006 stav vo výške 300 tis. Sk a vykázala  ho
rozpočtová organizácia SNK. Tieto združené prostriedky získala organizácia v decembri 2006 od
Ministerstva vnútra SR na vyhotovenie 300 ks súborného diela Bratislavský antifonár IV. a V.
Na uvedenom účte bol počiatočný stav nula,  vykázaný prírastok na strane MD v sume 300 tis.
Sk, zostatok k 31. 12. 2006  bol vo výške 300 tis. Sk.

Bežný účet – depozitný účet neúročený mal k 31. 12. 2006 stav v sume 39 835 tis. Sk
a vykázali ho všetky rozpočtové organizácie rezortu kultúry a aparát ministerstva. Stav
prostriedkov k 1. 1. 2006 na uvedenom účet za všetky organizácie bol celkom v sume
107 836 tis. Sk, prírastok na uvedenom účte na strane MD za rok 2006 predstavoval čiastku
218 723 tis. Sk a úbytok na strane D čiastku 286 724 tis. Sk.

Prírastky  za I.- XII. 2006 na uvedenom účte predstavujú hlavne mzdy, daň a poistné
z miezd za 12/2006, finančné zábezpeky vo verejnej súťaži, zložené zálohy o kúpu nehnuteľností
a úbytky  za I. – XII. 2006 tvoria vyplatené mzdy pracovníkom a odvody dane a poistného za
12/2005, prevod zloženej zálohy úspešného záujemcu o kúpu GR SND Bratislava na príjmový
účet ŠR, vrátenie zložených záloh záujemcom o kúpu nehnuteľností, vrátenie zložených
finančných zábezpek z verejnej súťaže, zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR za rok 2005 -
odvod na príjmový  účet MF SR a prevod zostatkov zrušenej príspevkovej organizácie Mediálne
informačné centrum na príjmový účet ŠR.

Bežný účet – účet sociálneho fondu neúročený vykázali všetky rozpočtové organizácie
rezortu kultúry a aparát Ministerstva kultúry SR k 31. 12. 2006 celkom v objeme 735 tis. Sk.
Počiatočný stav k 1. 1. 2006 bol na uvedenom účte v sume 795 tis. Sk, prírastky na uvedenom
účte spolu za I.-XII.2006 boli v objeme 2 645 tis. Sk a úbytky spolu 2 705 tis. Sk. Prírastky na
uvedenom účte na strane MD predstavovali prídely do sociálneho fondu za rok 2006 a výdavky
na strane D boli vyplatené príspevky zamestnancom a to príspevky na závodné stravovanie,
príspevky na dopravu,  na zájazd , na kultúrne podujatia, sociálnu výpomoc a finančné dary
k jubileám.

Bežný účet – dary a granty neúročený zostatky na uvedenom účte k 31. 12. 2006 vykázali
štyri rozpočtové organizácie rezortu kultúry celkom v sume 2 878 tis. Sk. Na zostatku
nevyčerpaných darov a grantov sa podieľajú jednotlivé organizácie menovite podľa objemu
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nasledovne, UKB v sume 1 683 tis. Sk, ministerstvo v sume 683 tis. Sk,  SNK v sume 472 tis. Sk
a PÚ v sume 40tis. Sk. Organizácie na strane MD vykazovali  príjem jednotlivých finančných
darov a grantov a cez stranu D realizovali prevod prostriedkov na účty ŠR a vratky
nevyčerpaných prostriedkov poskytovateľom.

Bežný účet dofinancovania programov vykázalo ministerstvo - aparát  stav k 1. 1. 2006
v sume 8 569 tis. Sk. Odvod nevyčerpaného zostatku bol realizovaný na príjmový účet ŠR a účet
bol zrušený.

1. 5. 1. Príjmové finančné operácie
      Rozpočtové organizácie rezortu kultúry a aparát ministerstva nerealizovali k 31. 12. 2006

žiadne  príjmové finančné operácie. Príjmové finančné operácie príspevkových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva sú uvedené v časti 1. 10. Príspevkové organizácie
v pôsobnosti kapitoly.

      1.5.2. Výdavkové finančné operácie
 Rozpočtové organizácie rezortu kultúry a aparát Ministerstva kultúry SR nerealizovali

k 31.12.2006 žiadne výdavkové finančné operácie. Výdavkové finančné operácie príspevkových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva sú uvedené v časti 1. 10. Príspevkové
organizácie v pôsobnosti kapitoly.

1. 6. Zhodnotenie zamestnanosti
            Zamestnanci, mzdové prostriedky
            Rozpočtové organizácie

Limit zamestnancov stanovený v roku 2006 pre oblasť rozpočtových organizácií bol
1 236 osôb, z toho 312 osôb bolo rozpísaných na základe systemizácie štátnych zamestnancov
v štátnej službe (aparát ministerstva – 117 osôb a PÚ – 195 osôb) a  924 osôb v zmysle Prílohy č.
1 k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 790/2005 (aparát ministerstva – 49 osôb – verejná
služba). V priebehu roka 2006 bolo realizované rozpočtové opatrenie – úprava limitu počtu
zamestnancov v štátnej službe o 1 osobu  - druhého štátneho tajomníka v aparáte ministerstva.

V roku 2006 bol v rámci kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania rozpísaný záväzný ukazovateľ pre rozpočtové organizácie vo výške 238 657 tis. Sk,
z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ministerstva,   okrem
štátnych   zamestnancov    vo   výške 10 430  tis. Sk. V rámci systemizácie štátnych
zamestnancov v štátnej službe bol stanovený objem finančných prostriedkov určených   na
platy   v celkovej    výške   79 615 tis. Sk,   z toho    aparát   ministerstva   vo   výške 36 184 tis.
Sk. Po realizácii rozpočtových opatrení   bol   rozpočet   upravený   na  262 683 tis. Sk,  z   toho
aparát  verejná  služba na 12 407 tis. Sk a v rámci systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej
službe na sumu 87 427  tis. Sk, z toho aparát štátna služba na 43 626 tis. Sk.

V rozpočtových organizáciách rezortu kultúry boli v roku 2006 vyplatené prostriedky na
mzdy, platy, služobné príjmy  a ostatné osobné vyrovnania vrátane mimorozpočtových zdrojov
vo výške 262 880 tis. Sk, čo v porovnaní k upravenému rozpočtu vo výške 262 683 tis. Sk
predstavuje ročné plnenie 100,1  %. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané   v   celkovej
výške   347 tis. Sk (z toho 263 tis. Sk vyčerpala   SNK    na   vyplatenie   príplatkov   vo výške
177 tis. Sk z finančných prostriedkov prijatých od   Úradu práce, sociálnych   vecí   a   rodiny na
asistenčnú činnosť a  vyplatenie odmien vo výške 86 tis. Sk z finančných prostriedkov  v rámci
zahraničného grantu TEL-ME-MOR, 12 tis. Sk vyčerpal PÚ na vyplatenie odmien štátnym
zamestnancom z finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o spolupráci
s Ústavom dejín umenia Slovenskej akadémie vied  v  Bratislave na  projekt: “Elektronická
encyklopédia  vizuálnej  kultúry na Slovensku a  72 tis. Sk vyčerpala UKB z finančných
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prostriedkov poskytnutých na Medzinárodný projekt VI. Rámcového programu Európskej únie –
eTEN). Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov rozpočtových organizácií
rezortu kultúry uvádza nasledovný prehľad:

       (v  tis. Sk)

Organizácia    Skutočnosť
 2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

   Skutočnosť
2006

% čerpania
4:3

% čerpania
4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
MK SR 49 111 46 614 56 033      55 885 99,7 119,9 113,8
UK, BA 38 220 46 120 47 503      47 574 * 100,1 103,2 124,5
SNK, Martin 52 842 52 957 57 546      57 809 ** 100,5 109,2 109,4
Bibiana   6 767  6 252   7 487        7 487 100,0 119,8 110,6
ŠVK, Prešov   6 041  6 112   6 295        6 294 100,0 103,0 104,2
ŠVK, Košice 14 722 14 903 15 635      15 635 100,0 104,9 106,2
PÚ SR, BA 64 772 65 699 72 127 72 139 *** 100,0 109,8 111,4
Program 06K     232 -      57 57 100,0 - 24,6
Celkom 232 707 238 657 262 683 262 880 100,1 110,2 113,0

*      v tom: čerpanie mimorozpočtových prostriedkov vo výške  72 tis. Sk
**    v tom: čerpanie mimorozpočtových prostriedkov vo výške 263 tis. Sk
***  v tom: čerpanie mimorozpočtových prostriedkov vo výške   12 tis. Sk

Vývoj   počtu   zamestnancov  v   jednotlivých    organizáciách   rezortu   dokumentuje  nasledovná
tabuľka:

                 (prepočítané osoby)

Celkový počet zamestnancov rozpočtových organizácií rezortu v roku 2006 predstavoval
1 196 osôb, čo je v porovnaní s rokom 2005 nárast o 76 osôb. Skutočnosť počtu osôb však
predstavuje iba 96,7 % v porovnaní s upraveným rozpočtom, čo predstavuje neplnenie 41 osôb.
Neplnenie počtu zamestnancov vykazujú aparát MK SR v počte 18 osôb, UKB v počte 3 osoby,
SNK v počte 2 osoby, ŠVK PO v počte 1 osoba, ŠVK KE v počte 2 osoby a PÚ v počte 15 osôb.
Podľa štruktúry odmeňovania sa v roku 2006 na celkovom počte zamestnancov najväčšou mierou
podieľali zamestnanci pri výkone  práce   vo verejnom záujme a to vo výške 76,0 % a podiel
štátnych zamestnancov predstavoval  24,0 %.

V zmysle systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, ktorá bola
prílohou č. 2 k uzneseniu vlády SR č. 790/2005  bol stanovený limit štátnych zamestnancov pre
rezort kultúry v počte 312 osôb, z toho pre aparát ministerstva bolo stanovených 117 osôb  a pre PÚ
195 osôb. V roku 2006 došlo k zmene záväzného ukazovateľa stanoveného pre aparát ministerstva
v súvislosti s vymenovaním druhého štátneho tajomníka v rezorte kultúry – navýšenie počtu
štátnozamestnaneckých miest o 1 osobu, t. j na 118 osôb. Vykazované neplnenie zamestnancov
v štátnej službe v počte 26 osôb (aparát ministerstva – 14 osôb a PÚ – 12 osôb) je podmienené
skutočnosťou, že i napriek množstvu prihlásených uchádzačov nebolo možné obsadiť všetky voľné
štátnozamestnanecké miesta z dôvodu nespokojnosti uchádzačov s navrhovaným platovým
zaradením alebo nesplnenia požadovaných podmienok výberového konania v oblasti vzdelania
a odbornej praxe uchádzačmi.

Organizácia
Skutočnosť

2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
MK SR 150 166 167 149 89,2 89,8            99,3
UK, BA 194 264 264 261 98,9 98,9          134,5
SNK, Martin 290 289 289 287 99,3 99,3            99,0
Bibiana, BA   38   35   42   42          100,0          120,0          110,5
ŠVK, Prešov   37   37   37   36 97,3 97,3 97,3
ŠVK, Košice   91   93   93   91 97,8 97,8          100,0
PÚ SR, BA 320 352 345 330 95,7 93,8           103,1
Celkom 1 120 1 236 1 237 1 196 96,7 96,8           106,8
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Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2006 bol stanovený pre
rozpočtové organizácie počet zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o verejnej službe  v počte
924 osôb ( z toho aparát ministerstva – 49 osôb ).V priebehu roka bolo realizované jedno
rozpočtové opatrenia a to pre  Bibianu– navýšenie počtu zamestnancov   o 7    osôb   z dôvodu
zabezpečenia    dozoru  na výstavách a   zároveň   bol   znížený  počet  zamestnancov v PÚ
v Bratislave o 7 osôb. Skutočnosť   plnenia   zamestnancov   vo   verejnej   službe za rok 2006 bola
celkom v počte 909  osôb, čo predstavuje 98,4 % plnenie k upravenému rozpočtu. V rámci
sledovania skutočného priemerného evidenčného prepočítaného stavu zamestnancov  vo  verejnej
službe  v roku  2006 bolo zaznamenané neplnenie v celkovom počte 15 osôb. Hlavnou príčinou
neplnenia upraveného limitu zamestnancov bol odchod zamestnancov z verejnej služby – ukončenie
pracovného pomeru dohodou, výpoveďou, z organizačných dôvodov a z dôvodu nesplnenia
predpokladov pre výkon prác vo verejnom záujme.

Plnenie počtu zamestnancov aparátu ministerstva za rok 2006 je vo výške 89,2 %
k upravenému rozpočtu, čo predstavuje neplnenie v počte 18 osôb – z toho zamestnanci pri výkone
práce vo verejnom záujme v počte 4 osoby (91,8 %) a štátni zamestnanci v počte 14 osôb (88,1 %)
V porovnaní s rokom 2005 predstavuje plnenie počtu zamestnancov 99,3  %, čo je v absolútnom
vyjadrení pokles o 1 osobu.

Prehľad o vývoji priemerného mesačného platu  za oblasť   rozpočtových organizácií je
nasledovný:

 ( v Sk)

Organizácia Skutočnosť
    2005

Schválený
rozpočet
   2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
     2006

%
 čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
MK SR 27 284 23 401 27 961 31 256 111,8 133,6 114,6
UK, BA 16 418 14 558 14 995 15 190 101,3 104,3  92,5
SNK, Martin 15 184 15 270 16 593 16 785 101,2 109,9 110,5
Bibiana, BA 14 840 14 886 14 855 14 855 100,0  99,8 100,1
ŠVK, Prešov 13 606 13 766 14 178 14 569 102,8 105,8 107,1
ŠVK, Košice 13 482 13 354 14 010 14 318 102,2 107,2 106,2
PÚ SR, BA 16 868 15 554 17 422 18 217 104,6 117,1 108,0
Celkom 15 753 14 957 16 090 16 471 102,4 110,1 104,6

 Priemerná mesačná mzda v roku 2006 za oblasť rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti  MK SR  dosiahla výšku 16 471,- Sk, čo   predstavuje v   porovnaní  s  rokom  2005
nárast  o 718,- Sk (o 4,6 %). U zamestnancov odmeňovaných  podľa zákona o verejnej službe
dosiahla priemerná mesačná mzda v roku 2006 výšku 15 735,- Sk a štátni zamestnanci PÚ dosiahli
priemernú mzdu vo výške 19 946,- Sk.

V roku 2006 boli na aparáte ministerstva vyplatené prostriedky na mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške v  sume 55 885  tis. Sk, z toho   predstavovali   platy
štátnych  zamestnancov 42 912 tis. Sk, plat ministra kultúry 1 363 tis. Sk, ostatné osobné vyrovnania
štátnych tajomníkov a vedúcej služobného úradu 625 tis. Sk, ostatné osobné   vyrovnania  ministra
kultúry  278 tis. Sk  a  platy  zamestnancov  vo   verejnej   službe 10 707 tis. Sk. Priemerná mzda za
aparát ministerstva  dosiahla   výšku   31 256,- Sk, čo je  v     porovnaní s rokom 2005 nárast o 14,6
%,   t.j.  o  3  972,-  Sk.   V  porovnaní    s  upraveným    rozpočtom    predstavuje    nárast  11,8  %  t.  j  .
o 3 295,- Sk. Zamestnanci aparátu ministerstva vykonávajúci štátnu službu dosiahli v roku 2006
priemernú mesačnú  mzdu   vo   výške    34 885,- Sk,     zamestnanci    odmeňovaní    podľa    zákona
o   verejnej   službe 22 869 ,- Sk.

Príspevkové organizácie
Limit zamestnancov pre príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva

bol   v roku   2006   stanovený   ako  orientačný  ukazovateľ v počte 3 547 osôb. V rámci limitu
zamestnancov bol rozpísaný v roku 2006  aj počet zamestnancov DZS v počte 10 osôb, pričom



71

v roku  2006 bola realizovaná delimitácia organizácie pod Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí.
V priebehu roka 2006 boli realizované nasledovné úpravy – zvýšenie počtu zamestnancov o 29
osôb na žiadosť  ŠD v Košiciach, zvýšenie počtu zamestnancov o 3 osoby v súvislosti
s rekonštrukciou a modernizáciou areálu SNG v Bratislave  a zvýšenie počtu zamestnancov o 2
osoby na žiadosť SÚH v súvislosti so zriadením múzea Mikuláša Thége Konkolyho a zabezpečením
pozorovacieho programu na medzinárodnej úrovni Ochrana planéty Zem.  Po   realizácií
rozpočtových   opatrení   bol  rozpočet   upravený  na 3 571 osôb.

V roku 2006 bol v rámci kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania     rozpísaný    orientačný     ukazovateľ    pre    príspevkové   organizácie    vo    výške
626 035 tis.  Sk.  Po realizácii rozpočtových opatrení bol rozpočet upravený na 661 520 tis. Sk,
pričom v rovnakej   výške   boli   k 31.12.2006   vyplatené   aj   prostriedky   zo   štátneho   rozpočtu
v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Pre zamestnancov
odmeňovaných  podľa   zákona  o  verejnej   službe   boli   vyplatené   mzdové
prostriedky  vo    výške 208 512 tis.  Sk  a  pre  zamestnancov   odmeňovaných  podľa  Zákonníka
práce  vo  výške  453 008 tis. Sk.  V roku 2006 boli za oblasť príspevkových organizácií vyplatené
mzdové prostriedky aj z mimorozpočtových zdrojov vo výške 1 442 tis. Sk v nasledovnom členení:
NOC v celkovej výške 140 tis. Sk z toho: finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva školstva
SR na projekt: „Dištančné vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry vo výške 84 tis. Sk,
finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt:
„Získavanie nových zručností v oblasti kultúry vo výške 25 tis. Sk a finančné prostriedky
poskytnuté z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt: „IT zručnosti vo výške 31
tis. Sk,  DÚ vo výške 373 tis. Sk – finančné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy
o prevádzkovom príspevku v zmysle rámcového programu Kultúra 2000, SFÚ vo výške 342 tis. Sk
– finančné prostriedky pridelené na činnosť organizácie súvisiacu s realizáciou delimitácie referátu
Media desk z aparátu ministerstva, SKN v celkovej výške 587 tis. Sk z toho: finančné  prostriedky
poskytnuté prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe dohody o poskytnutí
príspevku na zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie – 41 tis. Sk,  na základe
dohody o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na činnosť pracovného asistenta – 89 tis.
Sk a  na základe dohody o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na úhradu prevádzkových
nákladov chránených pracovísk – 457 tis. Sk.

Čerpanie finančných prostriedkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania zamestnancov príspevkových organizácií rezortu kultúry z prostriedkov štátneho
rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie uvádza nasledovný prehľad:

              (v tis. Sk)
Funkčná

klasifikácia
Skutočnosť

2005

Schválený
 rozpočet
    2006

Upravený
rozpočet
     2006

Skutočnosť
     2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
01.3.3    – Iné všeobecné služby 13 284 13 252 13 724 13 724 100,0 103,6 103,3
08.2.0.1 – Divadlá 294 223 293 963 309 674 309 674 100,0 105,3 105,3
08.2.0.2 – Umelecké súbory 101 423 101 374 105 378 105 378 100,0 103,9 103,9
08.2.0.3 – Klubové
 a špeciálne kultúrne zariadenia   4 829    4 816   5 334     5 334 100,0 110,8 110,5
08.2.0.4 – Odborno-metodické
zariadenia 48 628 48 794 53 039  53 039 100,0 108,7 109,1
08.2.0.5  – Knižnice   7 253   7 124   7 387    7 387 100,0 103,7 101,8
08.2.0.6  – Múzeá a galérie 111 472 108 615 115 988 115 988 100,0 106,8 104,1
08.2.0.8  -  Národnostná kultúra    7 251    7 223     7 511     7 511 100,0 104,0 103,6
08.2.0.9 – Ostatné kultúrne
 služby 25 265 24 962 23 314 23 314 100,0 93,4 92,3
08.3.0 – Vysielacie a
vydavateľské služby 16 092 15 912 20 171 20 171 100,0 126,8 125,3
Celkom: 629 720 626 035 661 520 661 520 100,0 105,7 105,0
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Priemerný mesačný plat spolu v príspevkových organizáciách rezortu v roku 2006
z prostriedkov štátneho rozpočtu dosiahol výšku 15 661,-  Sk, čo oproti roku 2005 predstavuje
nárast  o 646 ,-Sk  (4,3 %). Priemerná mesačná mzda zamestnancov odmeňovaných podľa zákona
o verejnej službe činí 10 331,- Sk a podľa Zákonníka práce 20 539,- Sk.

Prehľad    o    vývoji     priemerného     mesačného    platu    z     prostriedkov    štátneho
rozpočtu   v  jednotlivých príspevkových organizáciách uvádza nasledovný prehľad:

                         (v Sk)

Organizácia Skutočnosť
2005

Schválený
 rozpočet
    2006

Upravený
rozpočet
     2006

Skutočnosť
     2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
ŠVK, B.B 13 337 12 549 12 996 14 119 108,6 112,5 105,9
SND, BA 20 038 20 503 21 265 21 142 99,4 103,1 105,5
DNS,BA 10 097 8 978 9 318 9 318 100,0 103,8 92,3
ŠO, B. B 12 595 11 424 12 282 13 117 106,8 114,8 104,1
ŠD, Košice 12 741 13 123 13 294 13 294 100,0 101,3 104,3
Lúčnica, BA 21 022 21 089 21 867 21 867 100,0 103,7 104,0
SF, BA 16 724 16 616 17 227 17 227 100,0 103,7 103,0
SĽUK, BA 14 235 13 867 14 360 15 069 104,9 108,7 105,9
MUS MS, BA 13 864 12 004 12 447 13 692 110,0 114,1 98,8
ŠKO, Žilina 16 045 15 347 15 891 16 950 106,7 110,4 105,6
ŠF, Košice 13 074 13 387 14 117 13 608 96,4 101,7 104,1
SÚH, Hurb. 14 372 14 333 14 817 15 875 107,1 110,8 110,5
ÚVŠC, BA 18 119 19 631 20 357 23 750 116,7 121,0 131,1
HC, BA 17 059 14 737 15 208 18 060 118,8 122,5 105,9
SCD, BA 21 811 20 222 20 965 20 965 100,0 103,7 96,1
SFÚ, BA 17 804 19 524 21 162 17 194 81,2 88,1 96,6
DÚ, BA 16 825 13 369 17 599 18 381 104,4 137,5 109,2
NOC, BA 15 914 14 967 15 480 17 338 112,0 115,8 108,9
LIC, BA 16 509 15 454 15 970 17 682 110,7 114,4 107,1
SKN, Levoča 11 193 10 601 10 993 11 615 105,7 109,6 103,8
SNM, BA 12 208 12 065 12 500 12 368 98,9 102,5 101,3
z toho   08.2.0.6 12 254 12 097 12 528 12 498 99,8 103,3 102,0

08.2.0.8 11 848 11 802 12 273 11 380 92,7 96,4 96,0
STM, Košice 12 733 13 987 14 553 12 789 87,9 91,4 100,4
MSNP, B.B 11 518 13 951 14 506 10 621 73,2 76,1 92,2
SNG, BA 13 260 12 694 14 431 14 283 99,0 112,5 107,7
ŠG, B. B 13 276 12 471 12 902 13 708 106,2 109,9 103,3
VSG, Košice 12 403 0 0 0 - - -
ÚĽUV, BA 22 379 17 214 17 789 22 996 129,3 133,6 102,8
DZS, BA 22 050 20 817 0 0 - - -
SKZ, BA 11 509 10 546 10 989 11 494 104,6 109,0 99,9
TASR, BA 7 492 6 697 8 489 9 773 115,1 145,9 130,4
Celkom 15 015 14 708 15 437 15 661 101,5 106,5 104,3
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Čerpanie finančných prostriedkov v kategórií 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania z prostriedkov štátneho rozpočtu v jednotlivých príspevkových
organizáciách rezortu uvádza nasledovný prehľad:

                  (v tis. Sk)

Organizácia Skutočnosť
2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

     %
čerpania
     4:3

     %
čerpania
     4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
ŠVK BB 13 284 13 252 13 724 13 724 100,0 103,6 103,3
SND, BA 212 083 212 084 219 964 219 964 100,0 103,7 103,7
DNS, BA 10 784 10 774 11 182 11 182 100,0 103,8 103,7
ŠO, B.B. 30 227 30 160 32 425 32 425 100,0 107,5 107,3
ŚD Košice 41 129 40 945 46 103 46 103 100,0 112,6 112,1
LÚČNICA 3 784 3 796 3 936 3 936 100,0 103,7 104,0
SF, BA 54 185 54 236 56 230 56 230 100,0 103,7 103,8
SĽUK,BA 14 178 14 144 14 647 14 647 100,0 103,6 103,3
MUS MS, BA 3 161 3 169 3 286 3 286 100,0 103,7 104,0
ŠKO, Žilina 8 857 8 840 9 153 9 153 100,0 103,5 103,3
ŠF, Košice 17 258 17 189 18 126 18 126 100,0 105,5 105,0
SÚH,Hurb. 4 829 4 816 5 334 5 334 100,0 110,8 110,5
ÚVŠC,BA 1 522 1 649 1 710 1 710 100,0 103,7 112,4
HC,BA 6 346 6 720 6 935 6 935 100,0 103,2 109,3
SCD,BA 2 879 2 912 3 019 3 019 100,0 103,7 104,9
SFÚ,BA 9 187 9 137 9 904 9 904 100,0 108,4 107,8
DÚ,BA 7 672 7 540 9 926 9 926 100,0 131,6 129,4
NOC,BA 15 277 15 087 15 604 15 604 100,0 103,4 102,1
LIC,BA 5 745 5 749 5 941 5 941 100,0 103,3 103,4
SKN MH 7 253 7 124 7 387 7 387 100,0 103,7 101,8
SNM,BA 66 070 67 904 70 351 70 351 100,0 103,6 106,5
Ztoho:08.2.0.6 58 819 60 681 62 840 62 840 100,0 103,6 106,8

08.2.0.8 7 251 7 223 7 511 7 511 100,0 104,0 103,6
STM, Košice 9 779 9 735 10 129 10 129 100,0 104,0 103,6
MSNP, B.B. 6 911 6 864 7 137 7 137 100,0 104,0 103,3
SNG,BA 28 800 28 791 33 250 33 250 100,0 115,5 115,5
ŠG, B.B. 2 549 2 544 2 632 2 632 100,0 103,5 103,3
VSG, Košice 4 614 0 0 0 - - -
ÚĽUV, BA 10 742 10 948 11 314 11 314 100,0 103,3 105,3
DZS, BA 2 646 2 498 0 0 - - -
SKZ,BA 11 877 11 516 12 000 12 000 100,0 104,2 101,0
TASR, BA 16 092 15 912 20 171 20 171 100,0 126,8 125,3
SPOLU 629 720 626 035 661 520 661 520 100,0 105,7 105,0

V roku 2006 príspevkové organizácie rozpočtovali na dofinancovanie kategórie 610 – Mzdy,
platy,  služobné  príjmy  a  ostatné  osobné  vyrovnania  aj  vlastné  zdroje   -  schválený  rozpočet  vo
výške 117 349 tis. Sk a upravený rozpočet – 117 691 tis. Sk. Mzdové prostriedky z vlastných
zdrojov boli čerpané   vo   výške   137 172   tis. Sk,   čo  predstavuje v porovnaní s upraveným
rozpočtom nárast o 16,6 %, v absolútnom vyjadrení 19 481 tis. Sk.

Vývoj priemernej mesačnej mzdy určenej z prostriedkov štátneho rozpočtu a vlastných
zdrojov spolu v jednotlivých organizáciách rezortu dokumentuje nasledovná tabuľka:
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(v Sk)

Organizácia
Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

3:2

%
čerpania

3:1
a 1 2 3 4 5

ŠVK BB 12 549 13 317 14 508 108,9 115,6
SND, BA 21 462 22 224 21 696 97,6 101,1
DNS, BA 16 378 16 718 19 198 114,8 117,2
ŠO, B.B. 12 058 12 916 14 429 111,7 119,7
ŠD, Košice 14 027 14 750 14 562 98,7 103,8
LÚČNICA 23 589 25 394 25 394 100,0 107,7
SF, BA 20 595 20 632 23 616 114,5 114,7
SĽUK,BA 16 283 16 776 17 549 104,6 107,8
MUS MS, BA 15 330 16 545 17 850 107,9 116,4
ŠKO, Žilina 15 347 16 516 17 615 106,7 114,8
ŠF, Košice 15 292 16 040 15 461 96,4 101,1
SÚH,Hurb. 16 220 16 372 17 542 107,1 108,2
ÚVŠC,BA 19 631 20 357 23 750 116,7 121,0
HC,BA 18 289 18 761 21 456 114,4 117,3
SCD,BA 22 833 22 542 24 979 110,8 109,4
SFÚ,BA 25 374 27 267 22 155 81,3 87,3
DÚ,BA 13 901 18 901 19 741 104,4 142,0
NOC,BA 18 025 18 825 21 322 113,3 118,3
LIC,BA 18 680 19 196 20 467 106,6 109,6
SKN MH 11 777 14 384 14 206 98,8 120,6
SNM,BA 15 785 16 264 17 581 108,1 111,4
z toho:08.2.0.6 16 233 16 713 17 544 105,0 108,1

08.2.0.8 12 114 12 585 17 867 142,0 147,5
STM, Košice 16 376 16 943 13 990 82,6 85,4
MSNP, B.B. 15 984 16 732 14 667 87,7 91,8
SNG,BA 14 017 15 734 15 917 101,2 113,6
ŠG, B.B. 13 284 13 765 14 828 107,7 111,6
ÚĽUV, BA 17 214 18 028 23 207 128,7 134,8
DZS, BA 20 817 0 0 - -
SKZ,BA 18 057 18 500 18 660 100,9 103,3
TASR, BA 18 956 19 175 22 703 118,4 119,8
SPOLU 17 465 18 184 18 908 104,0 108,3

Priemerný mesačný plat spolu v príspevkových organizáciách rezortu v roku 2006 určený
z celkových  zdrojov v rámci kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania    (vrátane  prostriedkov  poskytnutých   zo   štátneho  rozpočtu)   dosiahol   výšku
18 908,- Sk, čo v porovnaní s upraveným rozpočtom predstavuje nárast o 724,- Sk
(4,0 %). Z porovnania priemernej mesačnej mzdy stanovenej z celkových zdrojov a priemernej
mesačnej mzdy stanovenej z prostriedkov  štátneho rozpočtu vyplýva, že priemerná mzda za
príspevkové organizácie celkom je vyššia v porovnaní s priemernou mzdou, vypočítanou zo
zdrojov štátneho rozpočtu o 3 247,- Sk (20,7 %).

Podľa štruktúry odmeňovania sa v roku 2006 na celkovom počte zamestnancov
najväčšou mierou  podieľajú  zamestnanci  odmeňovaní  podľa  Zákonníka  práce  a  to  vo výške
1 838   osôb (52 %). Podiel  zamestnancov  odmeňovaných  podľa  zákona  o  verejnej  službe
predstavuje 1 682  osôb (48 %).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty zamestnancov stanovené ako orientačný
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ukazovateľ rozpočtu podľa jednotlivých organizácií. Z prehľadu vyplýva, že príspevkové
organizácie nesplnili stanovený  orientačný  ukazovateľ,  čím  došlo  k   neplneniu   v porovnaní
s   upraveným rozpočtom  98,6 % (v absolútnom vyjadrení  51 osôb).

  (prepočítané osoby)

Organizácia Skutočnosť
2005

Schválený
rozpočet

2006

Upravený
rozpočet

2006

Skutočnosť
2006

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
06/05
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
ŠVK, B. B. 83 88 88 81 92,0 92,0 97,6
SND, BA 882 862 862 867 100,6 100,6 98,3
DNS, BA 89 100 100 100 100,0 100,0 112,4
ŠO, B. B 200 220 220 206 93,6 93,6 103,0
ŠD, Košice 269 260 289 289 100,0 111,2 107,4
Lúčnica, BA 15 15 15 15 100,0 100,0 100,0
SF, BA 270 272 272 272 100,0 100,0 100,7
SĽUK, BA 83 85 85 81 95,3 95,3 97,6
MUS, BA 19 22 22 20 90,9 90,9 105,3
ŠKO Žilina 46 48 48 45 93,8 93,8 97,8
ŠF Košice 110 107 107 111 103,7 103,7 100,9
SÚH, Hurb. 28 28 30 28 93,3 100,0 100,0
ÚVŠC, BA 7 7 7 6 85,7 85,7 85,7
HC, BA 31 38 38 32 84,2 84,2 103,2
SCD, BA 11 12 12 12 100,0 100,0 109,1
SFÚ, BA 43 39 39 48 123,1 123,1 111,6
DÚ, BA 38 47 47 45 95,7 95,7 118,4
NOC, BA 80 84 84 75 89,3 89,3 93,8
LIC, BA 29 31 31 28 90,3 90,3 96,6
SKN , Levoča 54 56 56 53 94,6 94,6 98,1
SNM, BA 400 418 418 419 100,2 100,2 104,8
STM, Košice 64 58 58 66 113,8 113,8 103,1
MSNP, BB 50 41 41 56 136,6 136,6 112,0
SNG, BA 181 189 192 194 101,0 102,6 107,2
ŠG BB 16 17 17 16 94,1 94,1 100,0
VSG Košice 31 0 0 0 - - -
SNM - MM 51 51 51 55 107,8 107.8 107,8
DZS, BA 10 10 0 0 - - -
ÚĽUV, BA 40 53 53 41 77,4 77,4 102,5
SKZ, BA 86 91 91 87 95,6 95,6 101,2
TASR, BA 179 198 198 172 86,9 86,9 96,1
Celkom 3 495 3 547 3 571 3 520 98,6 99,2 100,7
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1. 7. Zhodnotenie výsledkov kontrol
Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi v organizácií za rok 2006

a) Rozpočtové organizácie

Názov organizácie Vonkajšia kontrola

a 1

Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky

    Názov kontrolného orgánu:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

    Dátum vykonania kontroly: 14.02.2006 - 29.03.2006
    Predmet kontroly: Stav v dodržiavaní podmienok určených
    v zmluvách o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho
    rozpočtu, všeobecne záväzných právnych predpisov, účelnosti,
    hospodárnosti a efektívnosti nakladania s finančnými
    prostriedkami štátu za rok 2004 a 2005.
    Výsledok kontroly: Zistenia sa týkali nedostatočne definovaného
    právneho základu pre posúdenie dodržania účelu, hospodárnosti
    a efektívnosti použitia poskytnutých dotácií, nedodržania
    interných predpisov, možného konfliktu záujmov.
    Nadväzne na zistenia kontrolného orgánu boli prijaté opatrenia
    na odstránenie zistených nedostatkov vo forme príkazu ministra.
   Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
    Dátum vykonania kontroly: 4. 9. 2006 – 29.9.2006
    Predmet kontroly: Hodnotenie zostavenia programovej štruktúry
    kapitoly, reálnosť stanovených zámerov a cieľov programu a ich
    plnenie, dodržiavanie stanovených ukazovateľov.
    Výsledok  kontroly:  zistenia  sa týkali úprav programovej
    štruktúry bez súhlasu ministra financií  (nové prvky), zaradenia
    SRo do programovej štruktúry,  nedostatočne  rozpracovaných
    ukazovateľov, ich podhodnotenie, resp. nadhodnotenie.
    Nadväzne na zistenia kontrolného orgánu bol spracovaný návrh
     na prijatie účinných opatrení.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
    Dátum vykonania kontroly: 10.10.2006 - 01.12.2006
    Predmet kontroly: Dodržiavanie podmienok poskytovania
    finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na
    financovanie grantového systému Ministerstva
    kultúry Slovenskej republiky s dôrazom na grantový program
    „Kultúra národnostných menšín“ za obdobie od 01.01.2005 do
    30.09.2006.
    Výsledok kontroly: Zistenia sa týkali úprav programovej
    štruktúry vykonaných bez súhlasu ministra financií, nesprávnym
    postupom ministerstva pri zúčtovaní finančných vzťahov so
    štátnym rozpočtom, porušenia finančnej disciplíny podľa § 8 a
    § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
    verejnej správy.
    Nadväzne na zistenia kontrolného orgánu bol spracovaný návrh
    na prijatie účinných opatrení.
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Národný bezpečnostný úrad, Bratislava
Dátum vykonania kontroly:

  6.6.-3.7.2006
Predmet kontroly: Kontrola manipulácie s
utajovanými skutočnosťami na MK SR
Výsledok kontroly: Nedostatky boli   zaznamenané v Protokole
č.2436/2006/OK-020 a na jeho základe bolo uložené prijať
konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov a predložiť orgánu
kontroly správu o splnení opatrení.  Listom č. 3680/
2006-360/13492 bolo NBÚ oznámené splnenie.
NBÚ v správnom konaní uložil pokutu
MK SR vo výške 30 000,- Sk.
Pokuta bola zaplatená v decembri 2006.

Slovenská národná
knižnica, Martin

Univerzitná knižnica
 v Bratislave

Bibiana, Bratislava

Inšpektorát práce, Žilina
Dátum vykonania kontroly:
30.5.,2.6. a 13.7.2006
Predmet kontroly: Dodržiavanie vybraných mzdových predpisov
Výsledok kontroly: Boli zistené nedostatky v dodržiavaní
ustanovenia ZP
§ 93, ods. l a ustanovenia § 19, ods. l, písm. a) zákona
č.553/2003 Z. z.
Sankcia: pokuta 10 tis. Sk.

  Inšpektorát práce, Žilina
Dátum vykonania kontroly:
16. a 29.11.2006
Predmet kontroly: Kontrola evidovania,
prešetrovania a vybavovania sťažností
v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, dohôd o zmene obsahu
pracovných zmlúv a rozhodnutí o plate.
Výsledok kontroly: Kontrolou neboli
zistené nedostatky.

Správa finančnej kontroly Bratislava
 Dátum vykonania kontroly:
 14.11. - 8. 12.2006
 Predmet kontroly: Následná finančná
 kontrola zameraná na použitie finančných
 prostriedkov  poskytnutých z rozpočtu
 vlády SR v roku 2005.
 Kontrola doposiaľ nebola ukončená.

Daňový úrad, Bratislava I.
Dátum vykonania kontroly:

  14.3.2006
  Predmet kontroly: Preverenie prijatých

zdaniteľných plnení v členení podľa
prijatých faktúr za rok 2003 až 2005
od dodávateľa STAVES.
Výsledok kontroly:

  Neboli zistené žiadne nedostatky.



78

Pamiatkový úrad SR,
Bratislava

Pamiatková inšpekcia MK SR
   Dátum vykonania kontroly:
   26. a 27.4.2006

Predmet kontroly: Bol vykonaný ústredný štátny dohľad
pamiatkovou inšpekciou MK SR v oblasti archeológie zameraný na
plnenie podmienok určených v rozhodnutiach orgánov Ochrany
pamiatkového fondu, ochranu hnuteľných archeologických nálezov
a nakladanie s nimi a výskumnú dokumentáciu o archeologickom
výskume.

   Výsledok kontroly: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Správa finančnej kontroly, Bratislava
Dátum vykonania kontroly:
18. – 26.10.2006
Predmet kontroly: Finančné prostriedky v sume 5 150 tis.Sk, ktoré
boli účelovo poskytnuté na “Opravu kostola Kláštora Kartuziánov v
Červenom Kláštore” v zmysle
uznesenie vlády SR č.581 z 13.7.2005.
Výsledok následnej finančnej kontroly:  Bolo  zistené, že PÚ SR
použil finančné prostriedky na stanovený účel a v súlade so
stanovenými podmienkami.

b) Príspevkové organizácie

Štátna vedecká knižnica
B. Bystrica

Neboli vykonané žiadne kontroly

Slovenské národné
divadlo Bratislava

Názov kontrolného orgánu:
Inšpektorát práce Bratislava
Dátum konania kontroly:
5. 1. – 17. 1. 2006, 7.3. 8. 3. a 15. 3. 2006,
3. 10., 4. 10., 20. 10. a 26. 10. 2006.
Predmet kontroly:
Dodržiavanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení,
ktoré sú  rozhodujúce pre povolenie výkonu ľahkých prác fyzickým
osobám, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku podľa § 11, ods. 5 ZP.
Výsledok kontroly:
Neboli zistené nedostatky.
Názov kontrolného orgánu:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Dátum kontroly:
27. 4. 2006
Predmet kontroly:
Kontrolované pracoviská: historická budova SND, Gorkého 2
a administratívna budova SND Gorkého 4. Rizikové práce v zmysle
nariadenia vlády SR č. 511/2004 Z. z. o kritériách na zaraďovanie
prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach
návrhu na zaradenie do kategórií – zmennosť a režim práce (nadčas,
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nočná), dodržiavanie zákazu fajčenia vo všetkých pracovných
priestoroch SND.
Výsledok kontroly:
Nápravné opatrenia  - Bolo prijatých  7 nápravných opatrení
v oblasti merania hluku, práce z bremenami, bezpečnostných
a zdravotných požiadaviek, prašnosti na pracovisku.
Vyjadrenie k spôsobu a termínu plnenia nápravných opatrení bolo
zaslané na RÚVZ .

Nová scéna Bratislava Názov kontrolného orgánu:
Najvyšší kontrolný úrad SR
 Dátum konania kontroly:
 9. 5. 2006 – 7. 7. 2006
Predmet kontroly:
Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
štátu. Zistené nedostatky sú uvedené v Protokole o výsledku
kontroly. Na odstránenie nedostatkov a ich príčin divadlo prijalo
opatrenia na ich odstránenie.

Štátna opera B. Bystrica Neboli vykonané žiadne kontroly

Štátne divadlo Košice Názov kontrolného orgánu:
Správa finančnej kontroly Košice
Dátum konania kontroly: 24. 10. 2006 až 16. 11. 2006
Predmet kontroly:
Použitie prostriedkov ŠR SR získaných z dodatočne  poukázaných
prostriedkov U. S. Steel Košice a to dodržanie podmienok a účelu
použitia dotácie na rekonštrukciu budovy v sume 8 000 tis. Sk.
Výsledok kontroly:
Za porušenie finančnej disciplíny uložila SFK zaplatiť:
a) odvod finančných prostriedkov vo výške 66 111,- Sk
b) penále vo výške 23 363,- Sk
c) dopočítať a zaplatiť penále vo výške 0,1 % z odvodu
ŠD podalo na SFK odvolanie, zatiaľ nebola doručená odpoveď.

Lúčnica Neboli vykonané žiadne kontroly

SF Bratislava Názov kontrolného orgánu:
Najvyšší kontrolný úrad SR
Dátum vykonania kontroly:
3.7. 2006 – 25.8. 2006
Predmet kontroly:
Kontrola účelovosti čerpania prostriedkov z rozpočtovej rezervy
vlády  SR za rok 2004
Výsledok  kontroly:
Kontrola bola ukončená záznamom o výsledku  kontroly účelovosti
čerpania prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR za rok 2004.
Vzhľadom na výsledky kontroly neboli prijaté opatrenia.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m. Bratislava
Dátum vykonania kontroly:
12. 4. 2006
Predmet kontroly:
Výkon štátneho zdravotného dozoru v priestoroch SF na Medenej 3.
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Kontrola bola ukončená Záznamom z výkonu štátneho zdravotného
dozoru podľa zák. NR SR č. 272/1994 z. z. Dňa 2. 6. 2006 dostala
SF Rozhodnutie zo dňa 29. 5. 2006 s  vydaným pokynom v v troch
bodoch.

SĽUK Bratislava Názov kontrolného orgánu:
Odbor rezortnej kontroly MK SR
Dátum vykonania kontroly:
27. 11. – 13. 12. 2006
Predmet kontroly: dodržanie predmetu činnosti pri vystúpeniach
v zahraničí, dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní,
dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov
pri uzatváraní zmlúv o účinkovaní v zahraničí.
Kontrolné obdobie: rok 2005 a I. polrok 2006
Výsledok kontroly:
Organizácii neboli uložené žiadne pokuty, alebo iné sankcie, zistené
boli nedostatky administratívneho charakteru, napr. neautentizovaná
evidencia zmlúv, nedostatočná špecifikácia na objednávkach,
chýbajúca interná smernica pre výkon kontroly, nekompletné údaje
na príkazoch na prac. cestu.

MUS Ifjú Szivek Neboli vykonané žiadne kontroly

ŠKO Žilina Neboli vykonané žiadne kontroly

ŠF Košice Názov kontrolného orgánu:
Sociálna poisťovňa, pobočka Košice
Dátum kontroly:
20. 10. – 31. 10. 2006
Predmet kontroly:
Odvod poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové
zabezpečenie a kontrola hospodárenia s prostriedkami
nemocenského poistenia. Z8k. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení, kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie, kontrola
odvodov za škody pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania.
Výsledky kontroly:
Výsledok kontroly bol bez negatívneho ekonomického dopadu . Na
zabránenie opakovaného vzniku nedostatkov a a zjednanie nápravy
boli zodpovednému pracovníkovi uložené písomné opatrenia,
rozdiely boli vysporiadané a prijaté opatrenia sa dodržiavajú.
Názov kontrolného orgánu:
Správa finančnej kontroly Košice
Dátum vykonania kontroly:
23. 10. – 7. 11. 2006
Predmet kontroly:
Následná finančná kontrola použitia finančných prostriedkov ŠR SR,
poskytnutých ŠF z dodatočne poukázaných prostriedkov U. S. Steel
Košice, v zmysle uznesenia vlády SR č. 833, t. j. dodržiavanie
podmienok a účelu použitia dotácie na modernizáciu budovy Domu
umenia za rok 2004 a 2005.
Výsledok kontroly:
Porušenie Z8k. č. 303/1995 Z. z. – o rozpočtových pravidlách v časti
poskytovanie preddavku na práce vo výške 23 324,- Sk, ktoré neboli
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zúčtované do konca roka 2004, ale až 28. 2. 2005.  Neboli uložené
ekonomické sankcie.

SÚH Hurbanovo Neboli vykonané žiadne kontroly

ÚVŠC Bratislava Neboli vykonané žiadne kontroly

HC Bratislava Názov kontrolného orgánu:
Daňový úrad Bratislava I.
Dátum kontroly:
20. 12. – 28. 12. 2006
Predmet kontroly:
Daň z pridanej hodnoty v súvislosti s Rozhodnutím správcu dane
o určení posledného zdaňovacieho obdobia, ktorým bol II. Q. 2006
Výsledok kontroly:
Daňovou kontrolou  správa zistila nesprávne  uplatnenie odpočítania
dane v prospech daňového subjektu. Na vzniknutý rozdiel 749,- Sk
organizácii vydaný platobný výmer.

SCD Bratislava Neboli vykonané žiadne kontroly

SFÚ Bratislava Názov kontrolného orgánu:
Správa finančnej kontroly
Dátum kontroly:
13. 3. – 12. 5. 2006
Predmet kontroly:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom
štátu za obdobie rokov 2002, 2003 a 2004.
Výsledok kontroly:
Z vynaložených prostriedkov vo výške 151 980 tis. Sk za
kontrolované obdobie boli potvrdené  4 nedostatky vo výške
13 671,50 Sk, ktoré sa týkajú poskytovania cestovných náhrad. Tieto
prostriedky odviedol SFÚ v priebehu kontroly do štátneho rozpočtu.
SFÚ prijal na odstránenie nedostatkov opatrenia v júni 2005.

DÚ Bratislava Neboli vykonané žiadne kontroly

NOC Bratislava Názov kontrolného orgánu:
Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru
Dátum vykonania kontroly: 12. 10. 2006
Predmet kontroly:
Dodržiavanie protipožiarnych predpisov.
Výsledok kontroly: boli zistené nedostatky organizačného
a technického charakteru, ktoré boli odstránené počas konania
kontroly.

LIC Bratislava Neboli vykonané žiadne kontroly

SKN Levoča Neboli vykonané žiadne kontroly

SNM Bratislava Názov kontrolného orgánu:
Najvyšší kontrolný úrad SR
Dátum kontroly:
9. 5. – 14. 7. 2006
Predmet kontroly:
Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom
štátu  a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynakladania finančných
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prostriedkov a plnenie povinnosti pri správe majetku štátu.
Výsledok kontroly:
Dňa  28. 7. 2006 bol NKÚ SR predložený Príkaz generálneho
riaditeľa SNM na odstránenie zistených nedostatkov. Správa
o vyhodnotení plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov bola
NKÚ SR predložená  15. 12. 2006. Celkom bolo prijatých 15
opatrení a všetky opatrenia boli v stanovených termínoch splnené.
Názov kontrolného orgánu:
Daňové riaditeľstvo SR – Prešov
Dátum kontroly:
29. 11. 2006 – zahájenie, t. č. nie ešte ukončená.

STM Košice Názov kontrolného orgánu:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Kežmarku
Dátum kontroly:
24. 5. 2006
Predmet kontroly:
Tematická protipožiarna kontrola v Múzeu J. M. Petzvala v Spišskej
Bele, ktorej predmetom bolo preveriť stav organizačného a
technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi.
Výsledok kontroly:
Objekt nespĺňa kritériá na zaradenie do štátneho požiarneho dozoru,
vydaný Záznam z vyradenia zo štátneho požiarneho dozoru.
Názov kontrolného orgánu:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Kežmarku
Dátum kontroly:
29.-30. 5. 2006
Predmet kontroly:
Komplexná protipožiarna kontrola v objektoch STM Košice
Výsledok kontroly:
Neboli uložené žiadne sankcie. Nedostatky sú uvedené v zápisnici,
na ich odstránenie boli uložené opatrenia vydaním príkazu riaditeľa.

MSNP Bratislava Názov kontrolného orgánu:
Odbor rezortnej kontroly MK SR
Dátum  vykonania kontroly:
5. 6. 2006 – 16. 6. 2006
Predmet kontroly:
Dodržiavanie zákonnosti pri nadobúdaní a zhodnocovaní majetku
štátu v správe organizácie pri reinštalácii expozície „Nová expozícia
MSNP k 60. výročiu SNP“ – preverenie finančného nároku
zhotoviteľa voči objednávateľovi za rok 2004.
Výsledok kontroly:
Kontrolná skupina dospela k záveru, že dodatočné finančné nároky
zhotoviteľa – firmy NV Design, s. r. o. nie sú ničím preukázané.

SNG Bratislava Názov kontrolného orgánu:
Najvyšší kontrolný úrad
Dátum vykonania kontroly:
od 9. 5. 2006  do 7. 7. 2006
Predmet kontroly:
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Hospodárenie s finančnými  prostriedkami a nakladanie s majetkom
štátu
Výsledok kontroly:
Zistenia poukázali na niektoré nedostatky v oblasti vynakladania
finančných prostriedkov, najmä v dodržiavaní  hospodárnosti,
efektívnosti a ich účinnosti v zmysle zákona  č. 523/2003 Z. z.
o verejnom obstarávaní č. 303/1995 Z. z. pri kapitálových
výdavkoch na rekonštrukciu a modernizáciu SNG, uplatňovanie
zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní, hospodárenie
s bežnými výdavkami, nakladanie s pohľadávkami, inventarizácie
majetku atď. SNG predložili na NKÚ SR súbor 14-tich opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov a správu o plnení predmetných
opatrení.
OR HaZZ vo Zvolene
Dátum vykonania kontroly: 15. 2. 2006
Predmet kontroly:
Protipožiarna kontrola v priestoroch Zvolenského zámku.
Výsledok kontrola:
Pri  kontrole  boli  zistené  4  nedostatky,  ktoré  boli  odstránené,  čo
konštatovala aj následná kontrola.
OR HaZZ v Ružomberku
Dátum vykonania kontroly: 30. 6. 2006
Predmet kontroly:
Protipožiarna kontrola v priestoroch GĽF v Ružomberku
Výsledok kontroly:
Pri kontrole v Galérii Ľudovíta Fullu neboli zistené nedostatky.

ŠG B. Bystrica Neboli vykonané žiadne kontroly
ÚĽUV Bratislava Neboli vykonané žiadne kontroly
SKZ Bratislava Neboli vykonané žiadne kontroly
TASR Bratislava Neboli vykonané žiadne kontroly

1. 8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly

Rozpočtové organizácie  rezortu kultúry vrátane aparátu Ministerstva kultúry SR k 31.
12. 2006 vykazujú neobežný majetok v zostatkovej hodnote 1 498 937 tis. Sk a obežný majetok
v hodnote 76 888 tis. Sk. V rámci neobežného majetku organizácie mali k dispozícií na
zabezpečovanie plnenie svojich úloh  dlhodobý hmotný majetok v sume 1 485 830 tis. Sk,
z čoho najväčšiu časť predstavujú stavby v sume 954 762 tis. Sk a  stroje, prístroje a zariadenia
v sume 92 727 tis. Sk. Dlhodobý nehmotný majetok vykazujeme  v sume 13 107 tis. Sk, z čoho
najväčšiu časť predstavuje softvér v hodnote 12 751 tis. Sk. V rámci obežného majetku
vykazujeme zásoby v sume 21 288 tis. Sk, z toho zásoby materiálu sú v objeme 9 616 tis. Sk
a nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby v sume 9 788 tis. Sk. Nedokončenú výrobu
vykazuje len Pamiatkový úrad SR Bratislava. Finančný majetok vykazujeme celkom v objeme
44 627 tis. Sk, z toho najväčší objem predstavujú ostatné bežné účty  v sume 43 013 tis. Sk,
hlavne účet cudzích prostriedkov.
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Pohľadávky za RO predstavujú sumu celkom 10 973 tis. Sk, z toho:
●    pohľadávky voči odberateľom                        3 067 tis. Sk,
●    poskytnuté prevádzkové preddavky                1 465 tis. Sk,
●    pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové  6 237 tis. Sk,
●    pohľadávky voči zamestnancom                        101 tis. Sk,
●    iné pohľadávky                                                   103 tis. Sk.

Pohľadávky   po  lehote  splatnosti celkom sú vo  výške  9 086 tis. Sk  a z toho po lehote
splatnosti dlhšej ako jeden rok vo výške 8 740 tis. Sk.  Najväčší podiel na tomto objeme majú
pohľadávky fondu Pro Slovakia ( MK SR aparát ) v sume 4 518 tis. Sk a zostatok pohľadávok
voči odberateľom z príspevkovej organizácie ( PÚ SR ) v sume 3 021tis. Sk. Pohľadávky po
lehote splatnosti  sa vymáhajú súdnou cestou a exekúciami. V porovnaní s rokom 2005 sú
celkové pohľadávky rozpočtových organizácií nižšie o 1997 tis. Sk.

Záväzky rozpočtových organizácií sa vykazujú celkom vo výške  51 196 tis. Sk, z toho:

●    záväzky zo sociálneho fondu                            648  tis. Sk,
●    dodávatelia                                                     5 851  tis. Sk,
●     prijaté preddavky                                                 2  tis. Sk,
●     ostatné záväzky                                             3 914  tis. Sk,
●     zamestnanci                                                   7 168  tis. Sk,
●     zúčtovanie s inštit. sociál.zabezp. a ZP       10 747  tis. Sk,
●     ostatné priame dane                                       2 370  tis. Sk,
●     iné záväzky                                                  19 268  tis. Sk,
●     odhadné účty pasívne                                    1 228  tis. Sk ( len PÚ SR Bratislava ).

Záväzky  po lehote splatnosti vykazujeme celkom vo  výške 6 tis. Sk na položke
dodávatelia a boli uhradené v roku 2007. Rozpočtové organizácie nevykazujú žiadne záväzky po
lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok. V porovnaní  s rokom 2005  sú celkové záväzky  rozpočtových
organizácií  nižšie o 69 243 tis. Sk. Záväzky sú nižšie hlavne na položke iné záväzky aparátu
Ministerstva kultúry SR z dôvodu prevodu zloženej  zálohy úspešného záujemcu o kúpu GR
SND a zostatkov účtov po zrušenej príspevkovej organizácie MIC Bratislava na príjmový účet
ŠR v celkovej sume 68 807 tis. Sk.

1. 9.  majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach

Majetkové účasti štátu vykazujú  tri príspevkové organizácie (Slovenská filharmónia,
Tlačová agentúra Slovenskej republiky a Maďarský umelecký súbor Ifjú Szívek). Tieto
majetkové účasti predstavujú vlastníctvo  akcií z prvej vlny  kupónovej privatizácie, ktoré nie sú
už obchodovateľné.
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1. 10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

Schválený rozpočet celkových príjmov príspevkových organizácií za rok 2006 bol
2 445 874 tis. Sk. Najväčší podiel na celkových príjmoch majú granty a transfery a to 2 088 442
tis. Sk, z toho tuzemské bežné granty a transfery 1 366 583 tis. Sk, v tom  príjmy zo štátneho
rozpočtu v podpoložke 312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 1 357 630 tis. Sk.
Tuzemské kapitálové granty a transfery  (podpoložka 322 001 Kapitálové príjmy zo štátneho
rozpočtu) vo výške 720 792 tis. Sk. Upravený rozpočet celkových príjmov príspevkových
organizácií bol 2 609 418 tis. Sk, z toho v bežných transferoch zo štátneho rozpočtu vo výške
1 563 716 tis. Sk a v kapitálových transferoch zo štátneho rozpočtu vo výške 652 158 tis. Sk.
Skutočnosť celkových príjmov od začiatku roka 2006 bola 2 832 860 tis. Sk, čo predstavuje
nárast oproti upravenému rozpočtu o 8,6 %.   Druhú časť príjmov príspevkových organizácií
rezortu kultúry patria nedaňové príjmy vo výške 357 432 tis. Sk, čo predstavuje 14,6 %. Sem
patria hlavne príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku,  administratívne  poplatky a iné
poplatky a  kapitálové príjmy a iné nedaňové príjmy.

Schválený rozpočet celkových výdavkov príspevkových organizácií rezortu kultúry  za
rok 2006 predstavuje 2 424 739 tis. Sk, z toho bežné výdavky boli vo výške 1 641 588 tis. Sk
a kapitálové vo výške 783 151 tis. Sk. Upravený rozpočet celkových výdavkov bol za sledované
obdobie vo výške 2 598 810 tis. Sk, z toho bežné výdavky vo výške 1 846 206 tis. Sk
a kapitálové výdavky vo výške 752 601 tis. Sk. Skutočnosť za sledované obdobie predstavovala
2 814 750 tis. Sk,  t. j. nárast o 8,3 % oproti upravenému rozpočtu.

V bežných výdavkoch má v schválenom  najväčší podiel  trieda  kategória 610 Mzdy,
platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania a kategória 630 Tovary a služby a 620 Poistné
a príspevok do poisťovní. V upravenom rozpočte a v skutočnosti má najväčší podiel na
celkových výdavkoch kategória 630 Tovary a služby.

V rámci programu 08T, prvok 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí boli
pre príspevkové organizácie rozpísané finančné prostriedky  (formou transferu) celkom 25 038
tis. Sk. Tieto prostriedky použili v najväčšej miere divadlá a umelecké súbory (16 207 tis. Sk) na
rôzne hosťovania v zahraničí, výmenné zájazdy, medzinárodné festivaly, koncerty a umelecké
turné   vo viacerých krajinách Európy i sveta. Múzeá  a galéria  použili finančné prostriedky vo
výške 3 194 tis. Sk na prezentáciu  svojich  výstav  v zahraničí. Metodické centrá organizovali
alebo prijali účasť na rôznych festivaloch poézie, dňoch tradičnej kultúry, prehliadkach
amatérskych recitátorov a divadelníkov, rôznych medzinárodných filmových festivaloch, napr.
Medzinárodný filmový festival v Canes, v Karlových Varoch, v Berlíne, na výstavách, napr. na
Výstave súčasného remesla a dizajnu a na medzinárodných konferenciách.

Príspevkové organizácie rezortu kultúry vykazujú k 31. 12. 2006 celkové aktíva k tomuto
obdobiu vo výške 7 769 346 tis. Sk. Neobežný majetok v zostatkovej hodnote 6 948 955 tis. Sk
a obežný majetok v hodnote 820 391 tis. Sk. V rámci neobežného majetku mali organizácie
k dispozícii na zabezpečenie plnenia svojich úloh dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 18 935
tis. Sk, z čoho najväčšiu časť tvoril softvér v sume 9 683 tis. Sk. Dlhodobý hmotný majetok je
vykazovaný vo výške 6 928 802 tis. Sk, z čoho najväčšiu časť tvoria stavby vo výške  1 534 855
tis. Sk, pozemky vo výške 264 782 tis. Sk a stroje, prístroje a zariadenia vo výške 149 886 tis. Sk
a obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 4 862 433 tis. Sk.  Príspevkové organizácie
rezortu vykazujú obežný majetok vo výške 820 391 tis. Sk,  najväčší podiel na obežnom majetku
má finančný majetok (bežné účty finančných fondov sú 459 845 tis. Sk, bežný účet 159 866 tis.
Sk). Druhý najväčší podiel   obežného majetku tvoria pohľadávky vo výške 128 257 tis. Sk,
zásoby vo výške 60 886 tis. Sk a materiál vo výške 28 636 tis. Sk a výrobky vo výške 16 447 tis.
Sk a tovar na sklade vo výške 15 628 tis. Sk.
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Pohľadávky za PO predstavujú sumu celkom 128 257 tis. Sk, z toho:

· Odberatelia  87 846 tis. Sk
· Poskytnuté prevádzkové preddavky    1 748 tis. Sk
· Ostatné pohľadávky  19 666 tis. Sk
· Pohľadávky voči zamestnancom    2 186 tis. Sk
· Daň z príjmov    1 964 tis. Sk
· Daň z pridanej hodnoty    1 438 tis. Sk
· Dotácie a ostatné zúčtovanie so ŠR    1 996 tis. Sk
· Iné pohľadávky              11 413 tis. Sk

Pohľadávky po lehote splatnosti sú spolu vo výške  93 457  tis. Sk.
Najväčší podiel na tomto objeme majú pohľadávky  Tlačovej agentúry SR (pohľadávky

spolu vo výške 60 613 tis. Sk, po lehote splatnosti dlhšej ako jeden rok  57 998 tis. Sk),
Slovenského  filmového  ústavu  Bratislava   (pohľadávky  celkom  sú  8  273  tis.  Sk,  po  lehote
splatnosti 4 103 tis. Sk) a Správy kultúrnych zariadení Bratislava (pohľadávky celkom sú vo
výške 9 822 tis. Sk, z toho po lehote splatnosti dlhšej ako jeden rok  6 829 tis. Sk). V prípade
TASR ide o pohľadávky z nevysporiadaných vzťahov  z titulu spoluinvestorstva na výstavbe
Tlačového centra v Bratislave. Uvedená  pohľadávka sa riešila v spolupráci s s Ministerstvom
financií SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom kultúry SR, ale zatiaľ bezvýsledne.
Všetky ostatné pohľadávky po lehote splatnosti sú riešené súdnou cestou, prípadne exekučným
konaním. Ide o pohľadávky z obchodného styku, alebo za nájomné (Národné osvetové centrum
2 966 tis. Sk).

Záväzky príspevkových organizácií  za sledované obdobie sú vo výške 217 577 tis. Sk, z toho:

· Dlhodobé záväzky
V tom: sociálny fond

· Krátkodobé záväzky
      vtom: Dodávatelia

Prijaté preddavky
Ostatné záväzky

                  Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia
Daň z príjmov
Ostatné priame dane

                  Daň z pridanej hodnoty
Ostatné dane a poplatky
Dotácie a zúčtovanie so ŠR
Iné záväzky

· Prechodné účty pasívne

8 249 tis. Sk
7 883 tis. Sk

186 743  tis. Sk
33 829 tis. Sk
4 068 tis. Sk
3 524 tis. Sk

36 004 tis. Sk
10 823 tis. Sk
32 978 tis. Sk

457 tis. Sk
8 924 tis. Sk
1 587 tis. Sk

 1 tis. Sk
752 tis. Sk

53 797 tis. Sk
22 585 tis. Sk

Záväzky po lehote splatnosti predstavujú sumu   tis. Sk. 50 597 tis. Sk. Najväčší podiel na
tomto objeme má  Správa kultúrnych zariadení SR  (39 436  tis. Sk, pričom najväčšiu časť
predstavuje zádržné na Novostavbe SND – 36 133 tis. Sk). V prípade tzv. zádržného sa však
neuvádza lehota splatnosti, pričom zádržné z roku 2005 je 13 880 tis. Sk a z roku 2006 je 22 253
tis. Sk. Bez uvedeného zádržného sú záväzky po lehote splatnosti 14 464 tis. Sk.
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Príjmové finančné operácie
Príjmové  finančné operácie  vykazujú príspevkové organizácie rezortu  na položke 453

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov, kde sú zachytené zostatky finančných
prostriedkov z predchádzajúceho roka na účtoch 241 Bežný účet a 243 Bežné účty finančných
fondov (fond reprodukcie a rezervný fond).  Na položke 454  Prevody prostriedkov z peňažných
fondov  sú zachytené  prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu (napr. darov
a grantov) na bežný účet alebo na fond reprodukcie. Takéto príjmové finančné operácie vykazujú
napr. ŠD Košice, SF, SNG.   Príspevkové organizácie vykazujú  za rok 2006 príjmové operácie
v tomto objeme:

                                                                                                                                      (v tis. Sk)
Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledok od začiatku

roka
453,    454 1 000 11 968 338 726

Výdavkové finančné operácie
V tejto kategórii sa nachádza v rezorte kultúry jediná položka, konkrétne 824  Splácanie

finančného prenájmu. Príspevková organizácia Múzeum SNP Banská Bystrica spláca z vlastných
zdrojov finančný prenájom  osobného auta.  Za rok 2006 splátky celkom  predstavovali výšku
182 060,30 Sk.
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